HYVINVOINTIA OPETUSPISTEESEEN -Mieltä opiskeluun 1ov
Millainen on hyvinvoiva opetuspiste? Mistä asioista rakentuu opetuspisteen viihtyvyys?
Mitkä asiat viihtyvyydessä ja hyvinvoinnissa ovat tärkeitä oppilaille? Mitä asioita voitaisiin tehdä
hyvinvoinnin ja viihtyvyyden parantamiseksi?
HYVINVOINTIA OPPILAITOKSEEN -kurssin tavoitteena on yhdessä opiskelijoiden kanssa perehtyä
oman opetuspisteen viihtyvyyteen. Kurssilla on tarkoitus kehittää nimenomaan oman
opetuspisteen viihtyvyyttä ja lisätä hyvinvointia: yhdessä tekemällä ja suunnittelemalla!
Kurssilla pyritään lisäksi luomaan yhteishenkeä opiskelijoiden, eri opetusryhmien ja
henkilökunnan välille. Kurssin tavoitteena on viihtyisä opetuspiste, jossa välitetään toisista, ja
jossa jokaisella on hyvä ja turvallista olla ja opiskella.
Kurssimateriaali on vapaasti käytettävissä. Materiaali on laadittu 1 ov:n laajuiseksi.
Materiaali löytyy Moodlesta.
Ensimmäinen hyvinvointia oppilaitokseen kurssi pilotoitiin keväällä 2011 Sedu Kauhajoen
opetuspisteessä, lähijohtaja Mia Jokisen johdolla.
Kurssimateriaali on toteutettu ja tuotettu projektissa Monimuotoiset opinpolut (esr)







Kurssin tavoitteet ja arviointikriteerit tiedosto
Johdatus kurssiin -diaesitys tiedosto
Säännöt tutustumiskortteihin tiedosto
Tutustumiskortit tiedosto

1. OMAN OPETUSPISTEEN VIIHTYVYYS JA TURVALLISUUS
Kartoitetaan ja pohditaan oman opetuspisteen viihtyvyyttä ja turvallisuutta esim. seuraavilla
tavoilla:
*Valokuvat ja power point -esitykset oppilaitoksesta (Ohje 1. )
*Oppilaitoksen riskinarviointi (Riskinarviointilomake 2. )



*Kysely opiskelijoille ja henkilökunnalle viihtyvyydestä (Kyselylomake 3. )
--> Tehdään koonti asioista, jotka oppilaitoksessa ovat hyvin ja niistä mitkä tarvitsisivat
parantamista. Esitellään tämä sopivassa foorumissa esim. teemapäivän yhteydessä opetuspisteen
henkilökunnalle ja johdolle. (Ohjeistus 4. ja koontiesimerkki 5. )






1. Ohjeet valokuvatehtävään tiedosto
2. Riskinarviointilomake sote-ala tiedosto
3. Kyselylomake viihtyvyydestä opiskelijoille tiedosto
5.Viihtyvyyskyselyn koonti esimerkki tiedosto

2. OPETTAJAT JA MUU HENKILÖKUNTA MEIDÄN OPETUSPISTEESSÄ
*Tehdään haastattelut ja esittelyt henkilökunnasta (Ks ohje 1. ja pohja2.)
*Opetuspisteen opiskelijahuoltohenkilöstön esittely. Esim. taulupohja, johon kerätään kuvat,
puhelinnumerot ja vastaanottoajat.
*Pohditaan millainen on hyvä opettaja/ryhmänohjaaja. Tehdään huoneentaulu/ohjeistus,
kaikille opettajille ja joka luokan ilmoitustaululle. (Opettajan huoneentaulun ohje 3.)
*Ryhmä valitsee ja palkitsee opetuspisteen henkilökunnasta hyvän mielen tuojan (ohjeet 4.)





1. Ohjeistus henkilökunnan haastatteluun tiedosto
2. Henkilökunnan haastattelupohja tiedosto
3. Ohjeistus opettajan huoneentauluun tiedosto
4. Hyvän mielen tuoja äänestys tiedosto

3. TEEMAPÄIVÄ TAI VASTAAVA LIITTYEN OMAN OPETUSPISTEEN VIIHTYVYYTEEN TAI
TURVALLISUUTEEN
*Suunnitellaan yhdessä ryhmän kanssa jotain toimintaa/näyttelyä tms. opetuspisteeseen
liittyen aiheeseen eli viihtyvyyteen, turvallisuuteen yms.
*Teemapäivänä voidaan esitellä mm. projektin tuloksia: julkaista opettajien huoneentaulu,
henkilökunnan esittelyt, riskinarviointi jne.

Materiaalia opettajille tutustumiseen ja vuorovaikutukseen




Vuorovaikutusohjeita opettajalle tiedosto
Työkaluja opettajalle tutustumiseen ja vuorovaikutuksen tueksi uuden ryhmän kanssa tiedosto
Työkaluja opettajalle vuorovaikutukseen ja uuden ryhmän kanssa Pdf-tiedosto



