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Yhteispeli - hyvinvointia ja taitoja koko koululle
Tiivistelmä
Yhteispelin tavoitteen on tukea koko kouluyhteisön hyvinvointia ja vahvistaa lasten tunne ja vuorovaikutustaitoja ala- ja yhtenäiskouluissa. Koko koulun lähestymistavan
mukaisesti Yhteispelissä pyritään vaikuttamaan koulun toimintakulttuuriin ja johtamiseen käytännönläheisten toimintatapojen kautta. Yhteispeli koulutuksissa koulutetaan
opettajia lasten työskentelyn ohjaamiseen, rehtoreita koulun kehittämisen ja muutosprosessien johtamiseen sekä työyhteisöä aikuisten keskinäisen työskentelyn kehittämistä
ja työhyvinvointia varten.
Tämä tutkimuspohjainen menetelmä on kehitetty opettajien, rehtoreiden ja moniammatillisen työryhmän yhteistyönä.

Menetelmän kuvaus
Yhteispelin tavoitteena on lasten tunne- ja vuorovaikutustaitojen tukeminen, kouluyhteisön hyvinvoinnin vahvistaminen sekä koulutyötä kuormittavien ongelmien
ennaltaehkäisy. Yhteispelissä tarjotaan tutkimukseen perustuvia johdonmukaisia, konkreettisia ja käytännönläheisiä työtapoja luokanopettajille ja rehtoreille koulun
tavoitteellisen kehittämisen tueksi ala- ja yhtenäiskoulujen arkeen. Yhteispeli menetelmän sisältö koostuu koulutuksista ja oppaasta, jossa esitellään kaikki menetelmän
toimintatavat.
Yhteispelin koulutusprosessiin voivat ilmoittautua ala- ja yhtenäiskoulut eri puolilta Suomea. Koulun opetushenkilökunta tekee yhdessä rehtorin kanssa päätöksen
koulutusprosessiin lähtemisestä. Vuoden kestävä koulutusprosessi koskettaa kaikka opetushenkilökunnan jäseniä. Opettaja- ja rehtorikoulutuksia järjestetään alueellisesti ja
työyhteisökoulutukset järjestetään kullakin mukaan lähteneellä koululla. Koulutuksiin osallistuneet rehtorit saavat tukea koulun kehittämisprosessin johtamiseen sekä
hyvinvoivan kouluyhteisön luomiseen. Opettajakoulutuksissa koulutettaville tarjotaan käytännönläheisiä toimintatapoja lasten tunne- ja vuorovaikutustaitojen tukemiseen
sekä sujuvaan kodin ja koulun yhteistyöhön. Työyhteisökoulutuksissa keskitytään opetushenkilökunnan keskinäiseen toimintaan ja työhyvinvoinnin vahvistamiseen
Yhteispeliä ovat olleet kehittämässä opettajat, rehtorit, oppilaat, vanhemmat ja moniammatillinen kehittämisryhmä noin yhdeksän vuoden ajan. Yhteispelin toimintatavat ovat
tutkitusti osoittautuneet suomalaiseen kouluun soveltuviksi, turvallisiksi ja hyödykkäiksi.

MENETELMÄN SOVELTAMINEN
Käyttötarkoitus
Yhteispeli on suunnattu ala-ja yhtenäiskoulujen opetushenkilökunnalle. Myös esiopetuksen henkilökunta voi osallistua koulutuksiin.

Soveltamiseen tarvittavat resurssit
Yhteispelin koulutuksiin osallistuu opetushenkilökunnan lisäksi koulunjohtaja/rehtori.

Menetelmän soveltamisessa on otettava huomioon
Yhteispeli menetelmä muodostuu yhdessä koulutuksista ja menetelmäoppaasta. Opasta voidaan käyttää erikseen opetuksen tukena, mutta toimivuuden kannalta suositellaan
koulutuksiin osallistumista.

Kokemuksia menetelmästä
Yhteispeli on otettu hyvin vastaan. Koulutusporsessiin osallistujat ovat arvostaneet koulutettavien toimintatapojen helppoa käyttöönottoa sekä ohjeistuksen selkeyttä.
Koulutusprosessin on koettu arvostavan opettajien aiempaan osaamista. Erityisesti kouluja on ilahduttanut se, että toimintakulttuurin kehittämiseen on päässyt vaikuttamaan
koko opetushenkilökunta. Kouluille tehdyt koulutuspäivät ovatkin keskeinen osa Yhteispeli menetelmää.
Vuonna 2015 julkaistussa arviointitutkimuksessa arvioitiin Yhteispelin menetelmien turvallisuutta, soveltuvuutta ja koettuja hyötyjä. Tulokset ovat luettavissa seuraavassa
osoitteessa:
http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-302-371-0.
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Yhteispeli -koulutukset: htps://koju.nmi.fi/yhteispeli-koulutukset/
Yhteispelin opas: https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/129900/URN_ISBN_978-952-302-586-8.pdf?sequence=1
Arviointitutkimus: https://thl.fi/fi/tutkimus-ja-asiantuntijatyo/hankkeet-ja-ohjelmat/yhteispeli/julkaisut
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