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Valmentajan asenne ja
ratkaisukeskeisyyden periaatteet
●
kasvun asenne vs.
muuttumattomuuden asenne
●
arvostava vuorovaikutus
●
positioiden käyttö:
○
avoin tila, tasavertainen
tai asiantutija
●
kannustaa ja kuuntelee
●
myönteiset poikkeukset
●
huomio tulevaisuuteen,
edistykseen ja yrittämiseen

Kysymystyypit
●
kontekstikysymykset
●
tavoitekysymykset
●
voimavarakysymykset
●
edistyskysymykset
●
poikkeuskysymykset
●
tulevaisuuskysymykset
●
selviytymiskysymykset
●
suggestiiviset kysymykset
●
asteikkokysymykset
●
ihmekysymykset

Narratiiviset menetelmät
●
oman tarinan jäsentäminen
●
normalisointi
●
näkökulman vaihtaminen
(refraiming & defraiming)
●
uudelleenmäärittely
●
vallitseva vs. vaihtoehtoinen
tarina
●
valmentajan sisäinen puhe
vs. vallitseva tarina

Valmentajan
asenne
Arvostava
vuorovaikutus

Ongelmasta
taitotavoite
Tulevaisuusorientaatio
Motivointi

Positiivinen psykologia ja pedagogiikka
●
motivoiminen
●
muutosmotivaatio
●
luonteenvahvuuksien ja
hyveiden hyödyntäminen
●
prosessikehu
●
onnistumishaastattelut
●
onnistumispäiväkirjat
●
VIA-testi
●
vahvistava palaute
●
rajojen asettaminen
kannustavasti

Lyhytterapian taustaoletuksia
●
vuorovaikutuksellisuus
●
yksilön ainutkertaisuus
●
yhteistyön rakentaminen
●
ongelmapuheesta
ratkaisupuheeseen
●
tulevaisuuspuhe
●
pieni muutos riittää
●
varautuminen
vastoinkäymisiin
●
verkostot voimavarana
●
voimavarat ja resurssit

Käytännön menetelmät
●
taitajaoppi
●
valmentava ohjaus- & HOKS
-keskustelu
●
motivoinnin kysymyspatteristot
●
oppijan hyvinvointikehä
●
muutosvalmennus
●
ratkaisupuhe työyhteisössä
●
itsesäätelytaidot
●
tunteiden kohtaaminen
●
tietoisuustaidot

Jokainen
tekee
parhaansa
juuri nyt

Valmentava työote käyttöön
• KSAO koulutti lukuvuonna 2016-2017 opetushenkilöstöään valmentavaan työskentelyotteeseen
koulutuspäivien avulla.
• Koulutusta edelsi asiantuntijan luentopäivä,
jonka vetäjänä oli Maiju Ahola KM, psykoterapeutti VET
Lyhytterapiainstituutista
• Asiantuntijan vetämän koulutuspäivän jälkeen pidettiin
viisi työpajaa, joista kaksi syksyllä 2016 ja
kolme keväällä 2017
•

Valmentava työote opiskelijan kohtaamisessa videot
syksyllä 2017 – mentoropettajien kotsaaminen aloille 2018

Askelmerkit – Ope valmentajana opas
• Valmentavan opettajan teesit
• Hyvän ilmapiirin luominen ryhmään
• Rakentava palaute:
valituksesta toiveeseen
• Valmentava ohjaus- ja HOPS-keskustelu
• Vahvuuksien löytäminen
• Motivointi
• Yhteydenpito huoltajiin
• Selviytyminen hankalista tilanteista

Taitajaoppi – Työpaikkaohjaaja valmentajana
• opas ja juliste ulkaistiin
tammikuussa 2018
• suunnattu
työpaikkaohjaajille.
• tuotettu Kouvolan seudun
ammattiopiston SOSMEThankkeelle
• viedään työssäoppimisen
ohjaajien toimesta
työpaikoille Kouvolan
seudulle kevään 2018
aikana.

Valmiit kysymyspatteristot
opettajan apuna

Kohti uutta opettajuutta
– valmentava työskentelyote
– työpajat
1. Ratkaisukeskeinen ja valmentava
työskentelyote opiskelijan kohtaamisessa
2. Neuropsykiatriset oireyhtymät ja valmentava
työskentelyote ohjauksessa
3. Positiivinen psykologia ja pedagogiikka
4. Narratiiviset menetelmät opettajan työssä
5. Tunne- ja tietoisuustaidot

Uusi opettajuus
• Jaettu asiantuntijuus lisää
oppilaitoksen yhteisöllisyyttä
• Mentorointi syventää oppimista
• Arvostava vuorovaikutus luo
positiivisen ilmapiirin
• Opiskelijan huomio suunnataan
onnistumisiin ja tulevaisuuteen
• Opiskelijat kohdataan yksilöinä

Uusi opettajuus
”Aikuisen osa on ymmärtää nuorta. Yhteisönä tarvitaan
kipeästi klassisen filosofian hyveiden esille nostamista.
Aristoteles opetti, että hyveiden mukainen elämä tuo
onnea sekä yhteisölle, että yksilölle. Hyveet ovat aina
yhteisöllisiä: Jokaisen elämää on kunnioitettava eikä
ketään saa vahingoittaa.
Pienimmistä ja heikoimmista on huolehdittava, eikä
kaveria saa jättää. Selkeää, eikö totta? Silti näiden
arvojen mukainen toiminta vaatii harjoittelua ja opetusta.
Se on helppoa sovittaa koulujen opetussisältöihin.
Yhdessä onnistutaan varmasti.”
Sajaniemi, Suohonen, Nislin & Mäkelä

