
”Hyvinvointia ja onnellisuutta tulisi 
opettaa kouluissa, sillä ne toimisivat 
ennaltaehkäisevänä lääkkeenä 
masennukseen ja lisäisivät elämän
tyytyväisyyttä sekä vahvistaisivat 
oppimis tuloksia ja luovaa ajattelua.” 
Professori Martin Seligman

OPISKELE POSITIIVISEN PEDAGOGIIKAN JA 
LAAJA-ALAISEN HYVINVOINTIOPETUKSEN OPETTAJAKSI! 

Positiivisen pedagogiikan ja laaja-alaisen hyvin-
vointiopetuksen koulutusohjelma on vuoden 
pituinen, 16 lähiopetuspäivää sisältävä täydennys
koulutusohjelma, jossa osallistujat saavat kattavan ja 
syvällisen johdatuksen positiiviseen pedagogiikkaan 
ja laajaalaisten hyvinvointitaitojen soveltamiseen ja 
opetukseen lasten ja nuorten kanssa työskenneltäessä. 

Koulutusohjelman tavoitteena on antaa tiedot ja 
taidot opettaa hyvinvointitaitoja, soveltaa positiivista 
pedagogiikkaa kasvatuksessa, pitää hyvinvointiope
tuksen tunteja ja kursseja sekä toteuttaa opetusta oh
jaavalla ja valmentavalla opetusotteella sekä vuorovai
kutuskeskeisillä positiivisen oppimisen menetelmillä. 

Koulutusohjelma perustuu positiivisen psykologian 
tutkimuksista kehitettyyn positiiviseen pedagogiik
kaan sekä positiivisen oppimisen sisältöihin. Koulu
tusohjelmassa ja laajaalaisten hyvinvointitaitojen 
opetuksessa käytetään ratkaisukeskeisen opetuksen 
menetelmiä sekä valmentavia oppilaan ja ryhmän
ohjaustekniikoita. 

Nämä laaja-alaiset hyvin vointitaidot 
linkittyvät suoraan vuonna 2016 voimaan 

astuneen opetussuunnitelman tavoitteisiin, 
jossa sanotaan mm. seuraavaa: 

”Sosiaalisia taitoja 
harjoitellaan ja 
tuetaan tunne  taitojen 
kehittymistä.”

”Harjoitellaan yhteis
työtaitoja ja huomataan 
vuoro vaikutus taitojen 
merkitys.”

”Oppilaita ohjataan 
tunnistamaan omaa ja 
yhteistä hyvinvointia 
edistäviä tekijöitä.”

”Oppilaita rohkaistaan 
tunnistamaan ja 
kehittämään omia 
vahvuuksiaan.”

KOULUTUS SOPII SINULLE
• luokanopettaja
• aineenopettaja
• ammatillinen opettaja
• yliopiston opettaja
• varhaiskasvattaja
• rehtori
• koulukuraattori tai psykologi
• opintoohjaaja
• nuorisoohjaaja
• sosiaalialan työntekijä
• mielenterveyden parissa työskentelevä
• lasten ja nuorten kanssa työskentelevä

POSITIIVISEN PEDAGOGIIKAn 
ja laaja alaisen hyvinvointi opetuksen 
koulutus  ohjelma (35 op).

Koulutus alkaa tammikuussa 2021 Raudaskylällä! 
Hae mukaan: www.rko.fi/taydennyskoulutus/kurssit/positiivinenpedagogiikka



”Koulutus kolahti lujaa 
opettajuuteni ytimeen: 
tätä kaikkea olen aina 
halunnut opettaa! Hyvin-

vointitaitojen opettaminen koulussa 
on todella tärkeää. Sain koulutuksesta 
runsaasti tieteellistä ja käytännöllistä 
osaamista, josta hyötyvät itseni lisäksi 
perheeni, oppilaani ja työyhteisöni. 
Tämä koulutus on voimauttavin ope-
koulutus 30-vuotisella urallani!”

Pia Viljanen, rehtori

”Tämä monipuolinen, 
lämminhenkinen ja omaa 
hyvinvointia lisäävä kou-
lutus on antanut runsaasti 

uusia positiivisia näkökulmia työhöni. 
Olen saanut koulutuksesta paljon työka-
luja koko kouluyhteisön hyvinvoinnin 
lisäämiseen. Tähän koulutukseen 
kannattaa sijoittaa, se maksaa itsensä 
moninkertaisesti takaisin!”

Jaana Ronkainen-Salminen, 
Johtava erityisopettaja

”Tämä huippuasiantunti-
joiden luotsaama koulutus 
mullisti omaa ajatteluani 
ja toimintaani pedagogina. 

Koulutus auttoi minua kasvamaan ihmi-
senä ja opettajana sekä avasi ymmärtä-
mään positiivisen pedagogiikan voiman. 
Sain koulutuksesta tiedon lisäksi run-
saasti käytännön vinkkejä ja huomasin 
nopeasti positiiviset muutokset luokassa-
ni. Antoisin koulutus työurallani!” ”

Päivi Paulin, luokanopettaja, 
kouluhyvinvoinnin asiantuntija

KOULUTTAJA 

• Terveystiedon lehtori
• Laajaalaisen hyvinvoinnin opettaja
• Laajaalaisen hyvinvointiopetuksen

koulutusohjelman kouluttaja

LAAJA-ALAISET HYVINVOINTITAIDOT 
onnellisuustaidot 

taito elää onnellista ja hyvää elämää

läsnäolotaidot
taito olla tietoisesti läsnä 
ja rauhoittaa oma mieli

tunnetaidot
taito ymmärtää tunteita  

ja elää niiden kanssa tasapainossa

ajattelutaidot
rakentavan ja ratkaisukeskeisen 

ajattelun taidot

vahvuustaidot
taito tunnistaa ja hyödyntää

 omia vahvuuksia

vuorovaikutustaidot
taidot olla hyvässä vuorovaikutuksessa 

ihmissuhdetaidot
hyvät ihmissuhde- ja yhteistyötaidot

myötätuntotaidot
taito harjoittaa myötätuntoa,
 tehdä hyvää ja auttaa muita

itsensä johtamisen taidot
taito johtaa itseään, tavoitteitaan 

ja unelmiaan

hyvinvointitaidot ja oma keho 
taito huolehtia omasta kehosta 

ja terveydestä

KOULUTUSOHJELMAN SISÄLTÖ

• Syvällinen perehdytys positiiviseen psykologiaan ja pedagogiikkaan
• Vahvuuskeskeinen ohjaaminen, opetus ja vahvuuspedagogiikka
• Ratkaisukeskeisyys, dialogisuus ja valmentava ryhmänohjaus
• Vuorovaikutuskeskeinen ja valmentava hyvinvointiopetus
• Laajaalaisten hyvinvointitaitojen tieteellinen teoriatausta
• Hyvinvointitaitotuntien opettaminen, harjoitukset ja tuntisisällöt
• Hyvinvointiopetuksen soveltaminen eriikäisille opetusryhmille
• Positiivisen psykologian interventioiden soveltaminen kasvattajalle

HINTA
Koulutuksen hinta on 2 750 euroa. 

Koulutus on mahdollista maksaa osissa.

Työtilanteestasi riippuen olet mahdollisesti
oikeutettu aikuiskoulutustukeen.  
(www.tyollisyysrahasto.fi/aikuisopiskelijan-etuudet)

LISÄTIEDOT
• Koulutuspalvelu- ja viestintäpäällikkö  

Kristiina Parkkila, 050 3420 139 tai kristiina.parkkila@rko.fi
• Koulutussuunnittelija Mika Pajala, 050 4691 891 tai mika.pajala@rko.fi
• Kouluttaja Päivi Kärki, 044 0550 255 tai paivi@positiivinenoppiminen.fi
• www.rko.fi/taydennyskoulutus/kurssit/positiivinenpedagogiikka
• www.positiivinenoppiminen.fi
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Päivi Kärki, fm


