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Poimintoja pedagogisesta työpajasta 13.12.2016, Työpajan tavoitteena oli nostaa esiin oivalluksen hetkiä 

ja onnistumisen tarinoita opettajuudesta 

Onnistumisia ja oivalluksia opettajuudesta 

 Kun luovuudelle mahdollisuus, oppijoille mahdollisuus vaikuttaa oppimiseensa (kuitenkin 

ohjauksen tukemana)esim. tuotoksiin omalla tavallaan, esim.historian oppiminen 

sarjakuvilla, runon tulkintaan 

 oppijoille ja oppimiselle annettava aikaa ja tilaa, oppijan voimaantuminen tärkeää, voi 

syntyä moninaisista asioista. Usein spontaanisti oppijoiden itseohjautuva oppiminen on 

mahdollista, kun sille annetaan tilaa. 

 Oppijoille usein rohkeammin vastuun antaminen on tuottanut upeita flow-hetkiä 

oppijoille 

 Oppijoiden elämäntilanteen ymmärtäminen: nuoruus on vuoristorataa, musta asioita, 

jotka vaikuttavat oppimiseen ja opiskeluun , kaikki eivät näe oppimista tavoitteellisena, 

oppijat tarvitsevat tukea tavoitteiden asettamisessa, jatkuvaa kannustusta  

 tarvitaan keskustelua ja vuoropuhelua, jolloin päästään kiinni oppijan maailmaan ja hänen 

tilanteeseen kiinni. Yhteys auttaa sekä oppijaa että opettajaa  

 Usko ja lämmin suhtautuminen oppijoihin on kantanut hedelmää, mikä usein näkyy 

myöhemmissä opinnon vaiheissa. 

 Aito ja avoin kohtaaminen opettajan ja oppijan välillä tärkeää 

 Usein pienet asiat, pienet kohtaamiset, pienet huomioimiset tekevät opettajuudesta ja 

oppimistilanteesta merkityksellisen – niiden huomioiminen tärkeää 

 Kun oppijalla on ollut tavoite, usein upeita oppimiskokemuksia ja tarinoita. Opettajaa 

tarvitaan auttamaan joko tavoitteen asettamisessa  ja sen saavuttamisessa (miten tästä 

eteenpäin?) Miten minä voin auttaa?  

 Opettajan kohtaamisen ja vuorovaikutustaidot sekä avoimuus tärkeää – asettaa myös 

aikamoisen haasteen opettajan työnkuvaan 

 Kun opettaja aidosti kohtaa oppijan, johon ei uskota, kohtaa hänet ihmisenä, usein löytää 

oppijan vahvuudet ja voi ohjata häntä eteenpäin.  

 Onnistumisista iloitseminen: kun oppija on ymmärtänyt, että hänen ponnistelu oppimisen 

eteen on kantanut hedelmää (esim. saanut haluamansa työssäoppimispaikan) –siitä syntyvä 

ilo palkitsee opettajaa tekemästään työstä 

 positiivinen vire omaan työhön tärkeää. tunnustaa itselleen, että tekee tärkeää työtä 

 Opettajien keskinäinen onnistumisten, ideoiden jakaminen tärkeää. Kun itse jakaa 

kokemuksensa muille, siitä tulee merkityksellinen. Ihminen on osa sosiaalista yhteisöään, 

jonka kautta peilaa myös omaa itseään opettajana.  
 

Muita kommentteja 

koettiin hyvänä asiana jakaa vertaisille omia kokemuksiaan ja onnistuneita opettajuuden tarinoita. Toisen 

onnistuminen voi antaa itselle uusia ideoita ja virikkeitä työhön, 

 

 


