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AJANKOHTAISTA

Kehitetään koulua kimpassa!

Valterilla on laaja kirjo erilaista koulutus- ja valmen-
nusosaamista.  Alla olevista koulutusaiheista voi 
valita yhden tai useamman tai ehdottaa jotakin 
omaa aihetta. Koulutukset/valmennukset voidaan 
toteuttaa koulu- tai kuntakohtaisesti sekä usean 
kunnan yhteisenä tapahtumana.

Esimerkkejä koulutuksista/valmennuksista:

VESO-koulutus: kokonaiskesto 3h tai 6 h, yhteinen 
aloitus, työskentelyä teeman ympärillä tai valittavis-
sa pajoissa ja lopuksi yhteenvetoa/miten tästä   
eteenpäin.

Valmennusta: esim. yhteisopettajuuden startti ja 
kokeilujen käynnistäminen (3 h), yhteisopettajuuden 
syventämistä ja kokeilujen jakamista (3 h) koko 
koulun yhteisopettajuuden markkinat (3 h)

Koko koulun tai koulukeskuksen kehittäminen/
muutosprosessit: Johtotiimin valmennusta, tiimien 
valmennusta, koko henkilöstön koulutusta esim. 
1-2 lähipäivää lukukaudessa ja lisäksi verkkoval-
mennuksia. 

Kaikille yhteinen koulu
• Erityinen oppija koulussa; eväitä kohdata ja tukea
• Kaikki keinot käyttöön -Erityisten oppimisjärjestelyjen 

mahdollisuudet 
• Yhteisopettajuuden startti ja syventäminen
• Huomisen hyvinvointia opiskeluhuoltoa kehittämällä
• Koulun ja kodin välinen yhteistyö toimimaan 
• Kato mua, ymmärrä meitä - Koulun toimintakulttuurin 

vahvistaminen osallisuutta kehittämällä
• Oppimista ja osallisuutta tukeva oppimisympäristö  

Muutos haastaa
• Onnistunut toimintakulttuurin muutos
• Yhteisöllinen toimintakulttuuri toimivaksi  
• Johtajuus inklusiivisen koulun kehittämisessä  

Oppimisen tukeminen
• Ilman tavoitetta on vaikea motivoitua - uskalla eriyttää! 
• Ymmärrystä ja keinoja maahanmuuttajalasten            

oppimiseen 
• Kun käytös haastaa -keinoja haastavasti käyttäytyvän 

lapsen ohjaamiseen
• Työrauhaa kouluarkea strukturoimalla 
• Starttia ja syventämistä autisminkirjon oppijan tukemiseen 
• Kolmiportainen tuki toimimaan arjessa 
• Kun kieli haastaa -keinoja kielellisten taitojen tukemiseen 
• Koulun keinot lopussa? Psyykkisesti oireilevan ja/tai 

traumatisoituneen oppilaan kohtaaminen ja tukeminen 
• Vaativan erityisen tuen oppilaan tarvitsema tuki 
• Toimintamalleja koulupudokkuuden ehkäisemiseen     

ja poissaoloihin puuttumiseen 
• Nivelet notkeiksi – ala- ja yläkoulu nivelvaiheen tuki 
• Toiminta-alueittain etenevä opetus ja oppilaan           

yksilöllisyys 
• Monipuolinen arviointi oppijan tukena

Supervoimia kasvun tukemiseen
• Tunne- ja turvataidot käyttöön 
• Vahvuudet voimavaraksi arjessa 
• Asenne ratkaisee arjessa! Kasvun asenne -Growth 

and Fixed Mindset

Teemoja:

Suunnitellaan yhdessä juuri teille sopiva 
koulutuskokonaisuus!

Raija Kattilakoski, tilauskoulutusyhdyshenkilö
Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri
raija.kattilakoski@valteri.fi
puh. 0295 33 2857

Lisätiedot: 

Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri haluaa kulkea 
rinnallanne kumppanina, rakentamassa entistä 
parempaa kouluarkea. Kehitetään yhdessä 
tulevaisuuden koulua, jossa jokainen aikuinen ja 
lapsi voi onnistua ja pääsee loistamaan.


