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RESEPTIT OPSIN KÄYTTÖÖN
Toimintakulttuurin merkitys ja kehittäminen
Laaja-alainen osaaminen
Monialaiset oppimiskokonaisuudet
Koodaus ja ohjelmoinnillinen ajattelu
Oppimisympäristö
Arviointi
Itsensä ja työn johtaminen
Hyvinvointi ja jaksaminen 



TIETOISUUS
Toimintakulttuuria muovaavat 

sekä tiedostetut että 
tiedostamattomat tekijät. 

Toimintakulttuuri vaikuttaa sen 
piirissä oleviin riippumatta siitä, 
tunnistetaanko sen merkitys ja 

vaikutukset vai ei.
POPS2014 



AIKAA AJATELLA



YHTEISEN AJAN KÄYTTÖ

Mikä on kokouksemme tuottama 
lisäarvo verrattuna siihen, ettei 
kokousta pidettäisi ollenkaan?  



YHTEINEN SUUNTA



On olemassa asioita, 
jotka herättävät mielipiteitä, 
mutta jotka eivät ole mielipideasioita. 



TUULIVIIRI



Opettajilla on riittävästi tahtoa,
sinnikkyyttä ja uskallusta

kehittää omaa työtään.



Uskallamme näyttää 
epäonnistumisia ja kesken- 

eräisyyttä. 



Suhtaudumme uusiin 
mahdollisuuksiin avoimesti ja 
toimimme muutostilanteissa 

joustavasti ja luovasti.



Olemme rohkeasti epäselvän ja 
ristiriitaisen tiedon äärellä.



En malta odottaa, että pääsen 
kehittämään omaa oppivaa 

yhteisöäni!



VUOROVAIKUTUS

Sarkasmi on työyhteisössä hankala laji.
 



Kuinka oppia puhumaan niin, että 
toinen haluaa kuunnella? 

Ja kuuntelemaan niin, että toinen 
haluaa puhua.

VUOROVAIKUTUS



VAATIVA VERTAISPALAUTE



Kasvun vai muuttumatto- 
muuden asenne?

Uskaltamalla myös 
epäonnistua viestii sinnikkyyttä 

ja rohkeutta yrittää ja oppia.

KASVUN ASENNE



75 min oppitunti + oppilaan aktiivisuus

Mihin keskittyminen riittää 75 min kokonaisuudessa?

Miten kokonaisuus rakentuu?

LAPSI KAATUU 
TUHANSIA KERTOJA 
OPETELLESSAAN 
KÄVELEMÄÄN. 

OLETKO KOSKAAN 
KUULLUT KENENKÄÄN 
SANOVAN, ETTÄ EHKÄ 
KÄVELY EI VAIN OLE 
HÄNEN JUTTUNSA?



Supervoimasi?
Akilleen kantapääsi?
Minkä puolesta taistelet?

WHAT’S YOUR SUPERPOWER?



Aseta sattumukset realistiseen mittakaavaan ja 
käännä epäonnistumiset oppimiskokemuksiksi.

HARJOITUS:
Rikkinäinen automaatti

VAIKUTA MIHIN VOIT



Junnaavien ajatuskulkujen katkaiseminen ja 
ajatuksen kääntäminen työn positiivisiin puoliin 
on hyödyllinen taito, joka edistää niin omaa kuin 
yhteisön hyvinvointia.

HARJOITUS: paristomarssi

ÄLÄ JUMITU



Työlle ja omalle työsuoritukselle asetetut 
tavoitteet ovat avainroolissa hallinnan 
tunnetta havitellessa. 

HOMMA HALLUSSA



SOPIVASTI POTKUA



HITTO MIKÄ

OPERAATIO
?



Toimintakulttuuri on kuin autotalli,
 jossain vaiheessa se täyttyy.

 
Tällöin meidän tulee osata luopua

osasta rakkaitakin asioita.  



Tilaa tarjoushintaan nettiosoitteesta:

bit.ly/opsreseptit
Tai sähköpostitse:

asiakaspalvelu@ps-kustannus.fi
Lisää sähköpostiin tunnus “VIP-hinta/6791“

http://bit.ly/opsreseptit
http://bit.ly/opsreseptit


KYSYMYKSIÄ, KOMMENTTEJA, PALAUTETTA

Aki Luostarinen

aki@proedugo.fi 
040 5444 049

akiluos

Iida-Maria Peltomaa

iida-maria@proedugo.fi 

050 360 3773

IidaPeltomaa

Iida-Maria PeltomaaAki Luostarinen

www.proedugo.fi 
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