Rakentavan vuorovaikutuksen perusteet kasvattajille
Tarpeellinen vuorovaikutus – tarvetietoisuuden merkitys kasvatuksessa

Kohderyhmä: Opettajat, nuorisotyöntekijät, päiväkodin työntekijät ja muut,
jotka työskentelevät lasten ja nuorten kasvattajina.
Tavoite: Kasvatusalalla työskentelevät tarvitsevat tänä päivänä taitoja joilla
tulla toimeen värikkään joukon kanssa lapsia, nuoria, vanhempia ja
kollegoita, joilla on erilaiset taustat ja tarpeet. Heidän on myös sopeuduttava
nopeassa muutoksessa olevaan yhteiskuntaan. Kaikki tämä voi tuoda
mukanaan haasteita, ja uusilla työkaluilla on kysyntää. Luennon tavoitteena
on lisätä tietoisuutta ja oppimista näiden haasteiden keskellä
• tutustumalla tarvelähtöisyyteen ja kehittämällä siitä tehokas lähtökohta
kasvatukseen
• tutkimalla ja tarkastelemalla erilaisia ajattelumalleja ja asenteita sekä sitä,
mihin ne johtavat
• tutustumalla konkreettisiin työkaluihin, joiden avulla arvot, kuten kunnioitus,
samanarvoisuus ja toisten huomioiminen voi viedä käytäntöön asti
Aika: 3-4h
Luennolla tutustutaan näihin aiheisiin:
• Miksi tarvetietoisuutta tarvitaan kasvatuksessa sekä vuorovaikutuksessa
lasten ja nuorten kanssa?
• Sosio-emotionaalinen osaaminen – mitä se on ja miten se kehittyy?
• Ihmissuhteiden merkitys oppimisessa ja kehityksessä, kiintymysteoria.
• Erilaiset ihmiskäsitykset erilaisten yhteiskuntarakenteiden perustana. Miten
nämä käsitykset vaikuttavat vuorovaikutukseemme?
• Konflikti – uhka vai voimavara? Miten kohdata ristiriidat ihmisten välistä
yhteyttä vaalien?
• Tarpeet sääntöjen taustalla (keskustelu / ryhmätyö, mikäli luento kestää 4h).
• Nonviolent Communication (NVC) –prosessin tausta ja tavoite, avainkäsitteet
ja perusolettamukset
• NVC-prosessin neljä askelta: harjoitus oman elämän tilanteella
Rakenne: teoriaa ja tutkimustietoa, keskustelua sekä käytännön harjoituksia
Luennoitsija: Sara Hellsten, kehityspsykologian maisteri, Rakentavan
vuorovaikutuksen ohjaaja
Hinta: Hinta neuvotellaan tilaajan budjetti, ryhmän koko ym. huomioiden.
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Palautetta aiemmalta luennolta:
“Tilasimme Sara Hellstenin Tarpeellinen vuorovaikutus –luennon nuorisotyön
ammattilaisille. Palaute oli todella hyvä. Ryhmä tykkäsi harjoituksista, Saran
tavasta luennoida, ja suurin osa koki oppineensa uutta. Uskon, että
tarvitsemme enemmän taitoja lasten ja nuorten kunnioittavaan kohtaamiseen
kasvatustyössämme.” Järjestäjä: Kyrkostyrelsen, Forum för kyrkans fostran
Simon Lampenius, nuorisotyön asiantuntija
Palautetta osallistujilta:
”Monia uusia ajatuksa, mutta samalla myös sanoja ajatuksilleni, joita en
osannut aiemmin ilmaista.”
“Mahdollisia aviamia erilaisten tarpeiden parempaan ymmärtämiseen.”
“Paljon uutta lyhyessä ajassa – asiallisesti ja kuulijoiden pätevyys
lähtökohtana”
“Tykkäsin siitä, kun kerroit vapaasti ja rauhallisesti myönteisellä tavalla.”
“Tykkäsin faktoista. Että se oli AJATTELEMISEN ARVOISTA.”
“Hyvä konsepti – selkeitä esimerkkejä. Hyvä oli sisällyttää luentoon
harjoitustehtäviä.”
“Intensiivistä, sitoutunutta, osaavaa.”
“Hyvä, innostunut luennoitsija, joka osaa asiansa. Jaksoi kuunnella koko
iltapäivän.”
“Positiivista ja elävää – HYVÄ!”
“Tosi kiva kuunnella. Iloista ja inspiroivaa.”
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