Yhdessä tehden
- yhteiseen kouluun

valteri.fi

Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri

Palvelumme

Oppilaille

Valteri on Opetushallituksen alaisuudessa toimiva oppimis- ja
ohjauskeskus, joka tarjoaa moniammatillista tukea lasten ja
nuorten oppimiseen ja koulunkäyntiin ympäri Suomen.
Tarjoamme palveluita lasten ja nuorten lisäksi heidän
kanssaan työskenteleville ammattilaisille ja koko yhteisölle.
Tavoitteenamme on, että mahdollisimman moni lapsi ja nuori
voi oppia omassa lähiympäristössään. Toiminnassamme
painotamme varhaista tukea sekä hyödynnämme
tutkimustietoa ja monialaista työskentelytapaa.

Tukijaksot
Tukijaksot palvelevat lapsia ja nuoria, jotka
tarvitsevat tehostettua tai erityistä tukea
kasvuun ja oppimiseen. Tavoitteenamme
on löytää toimintatapoja, menetelmiä ja
apuvälineitä lapsen ja nuoren monialaiseen
tukemiseen. Tukijaksot räätälöidään oppilaan
yksilöllisiin tarpeisiin ja niitä toteutetaan
sekä lähikoulussa että Valteri-koulussa.
Arvioinnit
Arviointien avulla selvitämme lasten ja nuorten
koulu- ja oppimisvalmiuksia yhdessä heidän
lähipiirinsä kanssa. Teemme arviointeja
monipuolisesti toimintakyvyn eri osa-alueet
huomioiden. Niiden pohjalta koostamme
yhteenvedon oppimiseen ja koulunkäyntiin
tarvittavista tukitoimista ja apuvälineistä.

Oppimis- ja ohjauskeskus Valterin jokaisessa toimipisteessä
toimii myös Valteri-koulu.

Valterin palvelut

Ohjauskäynnit
Ohjauskäynneillä tuemme lapsen tai nuoren
oppimista, koulunkäyntiä ja osallistumisen
mahdollisuuksia hänen omassa oppimisympäristössään. Samalla tuemme koko
työyhteisön osaamisen kehittymistä.
Edellä mainittujen lisäksi palveluihimme
kuuluvat tuki koulupolun nivelvaiheissa,
kuntoutus, neuropsykiatrinen valmennus,
verkkovälitteinen opetus, yksilölliset
materiaalit ja koulupaikka.
Oppilaille suunnatut palvelut vaativat
maksusitoumuksen kunnalta ja valtio
tukee kuntia näiden palveluiden
hankinnassa.
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Koulutukset
Tarjoamme koulutusta laajasti oppimisen,
kasvun ja koulunkäynnin tuen aihepiireistä
paikallisesti sekä valtakunnallisesti.
Koulutuskokonaisuuksien sisältö ja toteutus
suunnitellaan yhteistyössä asiakkaiden kanssa
vastaamaan heidän toiveitaan ja tarpeitaan.
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Työnohjaus
Työnohjaajamme tukevat työntekijän
ammatillista kehittymistä työtehtävissään ja
-yhteisössään. Yksilö- ja ryhmätyönohjauksen
tavoitteina ovat työn jäsentäminen, uusien
näkökulmien avaaminen sekä työhyvinvoinnin paraneminen.

Lisäksi tarjoamme tiimivalmennuksia, julkaisuja ja oppimateriaaleja oppimisen ja
koulunkäynnin tuen kehittämiseksi.

Kunnille ja muille organisaatioille
Kehittämiskumppanuus ja hankkeet
Suunnittelemme ja toteutamme yhteistyössä
kumppaneidemme kanssa koulu- ja kuntatason
oppimisen tuen kehittämiskokonaisuuksia.
Asiantuntijoillamme on vahvaa osaamista mm.
oppilaitos- ja koulutusjohtamisesta, yhteisötyönohjauksesta sekä kehittämistyöstä tuen
portailla ja opiskeluhuollossa.
Hyödynnämme toimintamme kehittämisessä
kansallista ja kansainvälistä tutkimus- ja
verkostoyhteistyötä.

Konsultointi
Konsultoinnilla tuemme koko työyhteisön
osaamisen kehittämistä, oppilasryhmiä
tai yksittäisiä oppilaita. Etsimme yhdessä
ratkaisuja oppimisen ja koulunkäynnin tuen
kysymyksiin tai laajemmin monipuolisen
tuen toteuttamiseen kouluissa.

Yhteistyöhön kanssamme?
• Oppimisen ja koulunkäynnin tuen järjestelyissä
• Henkilöstön täydennyskoulutuksessa ja työhyvinvoinnin edistämisessä
• Kehittämisessä ja hankevalmistelussa

Yhteydenotto
Lisätietoa ja tarkemmat yhteystiedot osoitteesta valteri.fi
Voit ottaa yhteyttä myös valteri.fi/ota-yhteytta -lomakkeella.
Kotisivuiltamme löydät maksuttomia materiaaleja sekä verkkokaupan julkaisuineen.
Ota yhteyttä - kerromme mielellämme lisää!

