MLL:n Uudenmaan koulutustarjonta
2022

Hei opettaja ja rehtori!
Tiesittekö, että:
20% koululaisista ajattelee, että koulussa joku voi saada arvostusta kiusaamalla muita?
30% arvioi, että koulussa pitäisi käyttäytyä tietyllä tavalla, jotta ei tulisi kiusatuksi?
Haluatteko tukea koulun myönteistä ilmapiiriä ja ehkäistä kiusaamista?
Tilatkaa kouluttaja pitämään oppitunteja mediakasvatuksesta ja tukekaa koulunne
tukioppilaiden osaamista tukioppilaiden jatko- ja peruskoulutuksilla. Koulutuksemme ovat
toiminnallisia ja keskustelevia. Kouluttajamme ovat ammattitaitoisia, kouluttajakoulutuksen
käyneitä aikuisia. Ottakaa yhteyttä www.mll.fi/tilaakouluttaja.
MLL:n tukioppilaiden koulutukset:
Tukioppilaiden peruskoulutus (300€ / 6 tuntia (osiot 1. ja 2. ) tai 560€ / 12 tuntia (kaikki osiot).
Osio 1. Tukioppilastoiminnan tavoitteet
Osio 2. Myönteisen ilmapiirin vahvistaminen
Osio 3. Ryhmän toiminta ja ohjaus
Osio 4. Toiminnan suunnittelu
Tukioppilaiden jatkokoulutukset teemoista ( 300 € / 6h tai 45 min / 150 € + jatkotunnit 33 €):
- Kiusaamisen ehkäisy
- Tunne- ja vuorovaikutustaidot
- Ryhmätoiminta
-Mediakasvatus
-Päihdekasvatus
MLL:n mediakasvatuksen oppitunnit (45 min / 150 € + jatkotunnit 33 €):
- Ruutujen lumo –Miten huolehtia hyvinvoinnista digiajassa (5.-9.lk)
- Stop nettikiusaamiselle ja ilkeilylle (5.-9. lk)
- Hyvinvointia digiarjessa (5.-9. lk)
- DIGIFIT-oppitunti (5.-9. lk)

Lue lisää MLL:n mediakasvatuskoulutuksista.
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Tiesittekö, että:
39 % oppilaista eivät kerro kiusaamisesta aikuiselle.
Moni nuorista kertoo kokeneensa nettikiusaamista. Pelkkä nettikiusaaminen on usein
harvinaista ja se nivoutuu yhteen perinteisen kiusaamisen kanssa. Vanhempien ymmärryksen
lisääminen ja heidän mukaan saaminen on tärkeä osa kiusaamisen ennalta ehkäisemistä.
Etsittekö käytännön vinkkejä, kuinka kannustaa vanhempia keskustelemaan kiusaamisesta tai
oppilaiden median käytöstä?
Tilatkaa kouluttaja pitämään vanhempainiltoja mediakasvatuksesta tai kiusaamisen ehkäisystä.
Vanhempainiltamme ovat toiminnallisia ja keskustelevia. Iltojen vetäjät ovat ammattitaitoisia,
kouluttajakoulutuksen käyneitä aikuisia. Ottakaa yhteyttä www.mll.fi/tilaakouluttaja.
MLL:n vanhempainillat 30-90 min / 250 €:
Ei kiusaamiselle -vanhempainilta
Vanhempainillassa pohditaan, mikä kaikki on kiusaamista, mitä on loukkaava kohtelu ja miten
oppilaiden välistä myönteistä vuorovaikutusta ja kaveritaitoja voisi vahvistaa. Illan aikana
kuullaan oppilaiden kokemuksia kiusaamisesta ja siihen puuttumisesta, esitellään koulun
kiusaamisen vastaisen työn suunnitelma ja pohditaan vanhempien roolia kaveritaitojen
tukemisessa ja turvallisen ilmapiirin luomisessa.
Kuuntele ja kannusta yläkoululaista
Vanhempainiltaan kuuluu luento nuoruuden elämänvaiheesta ja siitä mitä nuoret toivovat tai
tarvitsevat vanhemmiltaan. Illan aikana keskustellaan murrosiästä, koulunkäynnin tukemisesta
sekä vanhemman ja nuoren vuorovaikutuksesta.
Mediakasvatus
Mediakasvatuksen haasteena on lasten- ja nuorten mediakulttuurin ja mediaympäristöjen
nopea ja jatkuva muutos. Vanhempainilloissa lisätään ymmärrystä median eri muotojen
merkityksestä lapsen ja nuoren kehityksessä ja tarjotaan opastusta kasvatuskysymyksiin, joita
vanhemmat kohtaavat. Tarjoamme vanhempainiltoja eri teemoista. Tutustu mediakasvatuksen
vanhempainiltoihin tästä.

