
Matikkanälkä-koulutus
Matikkanälkä-koulutuksessa matematiikan opetuksen mielekkyydestä väitellyt 
Laura Tuohilampi tarjoilee sinulle matikkaa herkullisessa muodossa mullistaen 
ajatuksesi matematiikan opetuksesta.

”On innostavaa huomata, että matematiikka on muutakin kuin laskuja 
kirjassa ja muistiinpanoja vihkossa. Maailma ympärillämme tuottaa jat-
kuvasti matemaattisia pulmia, ongelmia ja laskuja, joita meidän täytyy 
arkipäivän tilanteissa ratkaista. Koulun matematiikka on elänyt pitkään 
eri maailmassa ja koen vahvasti, että Laura on murtamassa näiden kah-
den maailman välistä muuria.” 
- Janina, erityispedagogiikan opiskelija

Keväällä 2017 starttaa Matikkanälkä-koulutukset kolmessa kaupungissa ja 
 tarjolla on virkistäviä ajatteluelämyksiä:

Tampere 21.3.2017
Aika: kello 8.30–16.00

Turku 11.4.2017
Aika: kello 8.30–16.00

Helsinki 9.3.2017, 6.4.2017 ja 4.5.2017
Helsingissä pääsemme toteuttamaan koulutuksen kolmen kerran kokonai-
suutena. Jokaisena päivänä on kolme erillistä ryhmää, joista ensimmäinen  
kokoontuu klo 9–11, toinen klo 12–14 ja kolmas klo 14.30–16.30.

Koulutuksen hinta on 189 euroa / osallistuja (sis. alv)

Ilmoittaudu mukaan – nyt herätetään matikkanälkä:

www.opettajantietopalvelu.fi/koulutukset/matikkanalka

Opettajan Tietopalvelun  
koulutukset kevät 2017

Ensimmäistä kertaa!

koulutukset@tietopalvelut.fi
p. 014 337 0050 (arkisin klo 9-16)



Puolen päivän Huomaa hyvä! –koulutus (3,5 h)
Koulutus on ihastuttanut ja houkutellut kasvattajia hyvän huomaamisen pariin 
ympäri Suomen. Nyt on sinun vuorosi napata käyttöön vahvuuskasvatuksen ideat!

”Voimaannuttava ja tärkeä koulutus kaikin puolin – sain hyviä työkaluja 
sekä omaan elämään että työhöni oppilaiden ja kollegoiden kanssa."

Erityisopettaja, positiivisen pedagogiikan tutkija Kaisa 
Vuorinen kertoo sinulle kiehtovasti positiivisen peda-
gogiikan tuloksista, vahvuusperustaisesta opetuksesta 
sekä hyvistä käytännön toteutuksista vahvuuskasvatuk-
sessa. Opit tunnistamaan lasten ja nuorten luonteen-
vahvuuksia ja vahvistamaan niitä päivittäin omalla 
toiminnallasi. Innostumistakuu!

Koulutuksen hinta 74 € / osallistuja (sis. alv)

Helsinki
Torstai 9.2.2017 klo 13.00–16.30

Oulu
Torstai 2.3.2017 klo 8.30–12.00

Ilmoittaudu osoitteessa

www.opettajantietopalvelu.fi/koulutukset/huomaahyva

Oulussa voit viettää koko päivän luonteenvahvuuksien parissa!
Oulussa to 2.3. järjestettävän 3,5 h koulutuksen lisäksi voit halu-
tessasi osallistua klo 13-16 iltapäivän osuuteen, jossa saat ide-
oita vahvuusharjoittelun aloittamiseen oman luokan kanssa ja 
pääset kokeilemaan luonteenvahvuuksiin liittyviä tehtäviä. Koko 
päivän Huomaa hyvä! -koulutukseen (7,5 h) on paikkoja vain 50 
nopeimmalle, joten toimi nopeasti!

Koko päivän koulutuksen hinta 148 € / osallistuja (sis. alv)

Vuoden aikana koulutukseen on osallistunut
yli 700 kasvattajaa!



Huomaa hyvä!

–koulutuskokonaisuus Helsingissä

Uutta!

Nyt sinulla on erinomainen mahdollisuus saada aiheesta lisää tietoa, sillä jär-
jestämme puolen päivän 3,5 h tehokoulutukseemme osallistuville keväällä 2017 
luonteenvahvuuksista kolme syventävää koulutuskertaa, joiden aikana avataan, 
mitä hyvän huomaaminen käytännössä tarkoittaa koko koulun, opettajan ja op-
pilaan kannalta. 

Koulutuskokonaisuuden tavoitteena on ohjata alakouluja ottamaan luonteen-
vahvuudet suunnitelmallisemmin osaksi koulutyötä. Haluaisitko sinä olla koulun-
ne vahvuusasiantuntija, joka tuo vahvuusperustaisen opetuksen ideat koulunne 
henkilökunnan käyttöön?

Koulutuskokonaisuus sisältää:
• Kolme syventävää koulutuskertaa 7.3., 23.3. ja 6.4.
• Bonuskerta koulunne rehtorille 7.3.2017 (vapaaehtoinen)
• Ideat ja vinkit koko koulun vahvuuskasvatukseen
• Huomaa hyvä! Vahvuusvariksen bongausoppaan (arvo 40 €)
• 5 kpl Huomaa hyvä! -julisteita (arvo 10 €/juliste)

Hinta kolmen syventävän kerran kokonaisuudelle on 565 euroa / osallistuja  
(hinta ilman alv:a 455,65 €)

Varaa paikkasi osoitteessa

www.opettajantietopalvelu.fi/koulutukset/
huomaahyva-koulutuskokonaisuus

Varis-kuvat: Ina Majaniemi

Kevään ryhmässä  on paikat 50  osallistujalle -  toimi heti!



”Yksi parhaista koulutuksista koskaan (20 vuotta opettajana).”

Ulos oppimaan! – Ideat opetuksen toiminnallistamiseen -koulutus (3 h)
Tämä koulutus innostaa ottamaan opetukseen mukaan ulkona toteutettavia har-
joitteita ja pelejä. Koulutuksessa toteutettavat harjoitukset on otettu pääasiassa 
äidinkielen ja matematiikan aiheista, mutta niitä on helppo soveltaa minkä ta-
hansa aineen opetuksessa.

Ulos oppimaan! – Ryhmähenki ja yhteistyötaidot -koulutus (3 h)
Keväällä alkavassa koulutuksessa keskitytään erityisesti oppilaiden yhteistyötai-
tojen lisäämiseen, ongelmanratkaisuun ja haasteiden selvittämiseen porukalla 
sekä ryhmän sisäisen luottamuksen kasvattamiseen.

Kouluttajana toimii luokanopettaja Matti Tampio, joka on perehtynyt elämyspe-
dagogiikkaan ja ulko-opetukseen täydennyskoulutuksissa Suomessa, Italiassa ja 
Islannissa.

Halutessasi voit osallistua molempiin tai vain toiseen koulutukseen. Toiminnalliset 
osuudet tapahtuvat ulkona, joten varauduthan sään mukaisilla vaatteilla. 

Koulutuksen hinta 72 € / osallistuja (sis. alv)
Molemmat koulutukset yhteishintaan 129 € (sis. alv)

Oulu, Keskiviikko 19.4.2017
Ideat opetuksen toiminnallistamiseen klo 9–12 ja  
Ryhmähenki ja yhteistyötaidot  klo 13–16

Kuopio, Keskiviikko 3.5.2017
Ideat opetuksen toiminnallistamiseen klo 9–12 ja 
 Ryhmähenki ja yhteistyötaidot  klo 13–16

Helsinki, Keskiviikko 10.5.2017
Ideat opetuksen toiminnallistamiseen klo 8.30–11.30 ja 
 Ryhmähenki ja yhteistyötaidot klo 12.30–15.30

Ilmoittaudu osoitteessa

www.opettajantietopalvelu.fi/koulutukset/ulosoppimaan

Kuva: Teemu Sirviö

Tule virkistymään ulkokoulutuksiimme!


