
Perusopetuksen konsultoivien opettajien järjestämät koulutukset,
                                     lukuvuosi 2022-2023

Pedagogisten asiakirjojen teknisen
luomisen ja sisällöllisen täydentämisen
työpaja

 suunnattu luokanopettajille ja
aineenopettajille

 1-3h, non-stop paja tai
ennakkoilmoittautuminen

erityisopettaja Piia Tynkkynen
p. 044 486 3983
piia.tynkkynen@tampere.fi

Tietoisku koulukäymättömyyden syistä ja
siihen reagoimisesta

 luokanopettajille, aineenopettajille
ja erityisopettajille

 (ys-ajalla) koulutus 30-60 min.

Piia Tynkkynen, Pilvi Korhonen ja
Riikka Nopanen
p. 044 486 3983
piia.tynkkynen@tampere.fi

Käyttäytymisellään reagoivan lapsen
tukeminen koulussa

 suunnattu luokanopettajille,
erityisopettajille,
oppilashuoltotyöryhmälle

 kesto 2h

Käyttäytymisellään reagoivan lapsen tukeminen
koulussa ja kerhossa

 suunnattu koulunkäynninohjaajille
 kesto 1,5-2h

Opettajan ja koulunkäynninohjaajan
välinen yhteistyö, ohjaajan toimenkuva
luokassa

 työparikoulutus
 kesto 1h (tarvittaessa jatkotyöskentelyä)

erityisluokanopettaja Minna Rantala
p. 044 486 3473 minna.rantala@tampere.fi

erityisluokanopettaja Outi Etu-Seppälä
p. 040 358 0825
outi.etu-seppala@tampere.fi

Vahvistusta yhteisopettajuuteen

 suunnattu kaikille opettajille
 luento ja/tai työpajatyöskentelyä
 kesto 1-2h

Opettaja osana moniammatillista verkostoa
 suunnattu kaikille opettajille
 kesto 1-2h

erityisluokanopettaja Riikka Nopanen
p. 040 159 6794 riikka.nopanen@tampere.fi

Polarisaatio – välineitä vastakkainasettelun
ymmärtämiseen. Sovittelusta tukea koulun
arkeen.

 suunnattu kaikille koulun toimijoille;
räätälöidään kohderyhmän toiveiden
ja tarpeiden mukaan.

 kesto 1h tai sopimuksen mukaan

Kolmiportaisen tuen prosessit ja
pedagoginen kirjoittaminen – mitä ja miten
kirjoitan.

 suunnattu kaikille opettajille, sisältöä
voidaan räätälöidä, painottaen
sisällöllistä kirjoittamista, tuen
prosessien hallitsemista ja
pedagogisten asiakirjojen
konkreettista täyttämistä.

 Kesto 1-1,5h tai sopimuksen mukaan

erityisopettaja Liisu Allonen
p. 0400 955 404
liisu-katriina.allonen@tampere.fi
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Hyvinvointitaidot
 suunnattu alkuopetuksen toimijoille
 vahvuus, vuorovaikutus, tunne,

tietoisuus, myötätunto, itsensä
johtaminen, palautumiskyky,
kehon hyvinvointi

 voidaan räätälöidä kohderyhmän
toiveiden, tavoitteiden ja tarpeiden
mukaan

 kesto 2-5h

erityisopettaja Kaisu Vuolo
p. 0400 269 185
kaisu.vuolo@tampere.fi

Ennakointi ja struktuuri arjessa kuvia
apuna käyttäen

 suunnattu opettajille,
erityisopettajille ja koulunkäynnin
ohjaajille

 kesto 1,5-2h
 mahdollisuus koulutukseen myös

Puistokoulussa, Kalevan puiston
koulutalossa – tällöin kesto 1,5h +
keskustelu ja tutustuminen TEACCH-
luokkaan ja –materiaaleihin (vain
klo 16-18)

erityisluokanopettaja Petra Lampinen
p. 040 579 2880
petra.lampinen@tampere.fi

Monikulttuurisen oppilaan ja perheen
kohtaaminen

 suunnattu kaikille koulun toimijoille
 kesto ½-1h

luokanopettaja, valmistava opetus
Suvi Nummi-Wrightson p. 040 806 2767
suvi.nummi-wrightson@tampere.fi

Tunteidenhallinnan taitovalmennus
 suunnattu ennaltaehkäisevästi

oppilasryhmille tai
taitovalmennuksena (ahdistuneille)
nuorille - ryhmä voidaan koota myös
tarveharkintaisesti

 5 x n. 20-30 min

erityisopettaja Pilvi Korhonen
p. 041 730 0685 pilvi.korhonen@tampere.fi
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