TAITAVAT NUORET – PROJEKTIN TOIMINNAT VUOSINA 2007-2009

TOIMINNOT

TOIMINNON TAVOITTEENA
ON

2007 (osallistujia)

aloitusleiri kaikille 5.
luokille

rakentaa kohderyhmälle
yhteinen me-henki projektissa

yksilötapaamiset lasten
kanssa

tukea lasta, hänen itsetuntoaan,
antaa aikuisen tukea ja turvaa
huolien jakamiseen
tukea vanhemmuutta
kasvatuskumppanuudella

67 lasta, 80 perheen jäsentä,
11 verkostotoimijaa, 10
harrastetoimijaa yht. n. 168
106 kontaktia

vanhempien kanssa
yksilötapaamiset
vanhempaintyöryhmä
vanhempainillat yhdessä
opettajan kanssa
bänditoiminta

tanssiryhmä

yhteinen retki kaikille
5.luokille (Oulun
tietomaa)
luokkakerho

luoda tilanteita vertaistuelle
vanhemmuudessa
tiedottaa projektista
vanhemmille ja tarjota
keskustelumahdollisuus
vastata lasten toivomukseen
toiminnasta, tukea lasten
itsetuntoa ja sosiaalisia
vuorovaikutustaitoja
vastata lasten toiveeseen tuoda
aikuisen tukea jo toimivan
tanssiryhmän toimintaan
ylläpitää kohderyhmän mehenkeä, tasa-arvoistaa lapsia
keskenään , luoda ystävyyssuhteita yli luokkarajojen
kehittää ja tukea luokan mehenkeä sekä sosiaalisia suhteita,
tarjota mielekästä yhdessä
tekemistä ja yhteisöllistää
luokkaa

Taitavat Nuoret –projektin loppuraportti LIITE 1.

2008 (osallistujia)

2009 (osallistujia)

YHTEISTYÖTAHO

71 kontaktia

44 kontaktia

koulu, seurakunta,
sosionomiopiskelijat,
harrastusjärjestöt
koulu

28 kontaktia

11 kontaktia

7 kontaktia (2 lapsivanhempi
tapaamisina)

2 kokoontumista

3 kokoontumista

2 kokoontumista

3 kokoontumista

2 bändiä (9 lasta)

8 bändiä (29 lasta)

12 tyttöä

7 tyttöä

vanhemmat

vanhemmat
2 kokoontumista

luokanopettajat

koulu, opettajat

7 tyttöä

67 lasta (3 luokkaa), 3
luokanopettajaa, 4 valvojaa

luokanopettajat,
koulu

14 kerhokertaa
(25 lasta 5B-luokka)

13 kerhokertaa
(20 lasta 6A-luokka)
8 kerhokertaa
(16 lasta 5M-luokka)
7 kerhokertaa (18
lasta
monitoimikerhona
torkinmäen 6
.luokilla)

halkokarin koulu,
torkinmäen koulu,
luokanopettajat,
sosionomiopiskelijat
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TOIMINNOT

TOIMINNON TAVOITTEENA
ON

poikien ryhmä

2008 (osallistujia)

2009 (osallistujia)

YHTEISTYÖTAHO

tarjota erityistä ja yksilöllistä
tukea käytöshaastellisille pojille,
tukea itsetuntoa ja minäkuvaa

18 ryhmäkertaa (5
poikaa)

17 ryhmäkertaa (5
poikaa)

lapsien ja vanhempien
järjestämä VAPPURIEHA

osallisuuden, perhekeskeisen
toiminnan ja yhteisöllisyyden
tukeminen

teatteripaja

tukea lasten itsetuntoa, itsensä
ilmaisua ja vuorovaikutustaitoja
draaman keinoin

järjestämässä:67 lasta,
40 aktiivista vanhempaa
tapahtumassa: 500
osallistujaa
10 kertaa, 7 lasta ja 17
opiskelijaa (syksy-08)

nuorisopalvelut
(alueen
nuorisotyöntekijä),
vanhemmat
luokanopettajat,
koulu, lapset ja
vanhemmat

20 kertaa, 5-7 lasta,
27 opiskelijaa

teatteripajan järjestämä
vanhempainilta

tukea vanhemmuutta ja
tiedottaa teatteripajan
toiminnasta
tukea tyttöjen välisiä suhteita ja
vuorovaikutustaitoja
tarjota mielekästä vapaa-ajan
toimintaa
löytää lapsen itsetuntoa ja
kehitystä tukevia harjoitteita ja
toimintamuotoja
tutustuttaa lapset ja vanhemmat yhdessä yläkouluun, tukea
vanhemmuutta
tukea lasten minäkuvaa,
sosiaalisia vuorovaikutustaitoja,
käsitellä lapsen oikeuksia ja
velvollisuuksia sekä murrosiän
tuomia muutoksia
lisätä lasten osallisuutta ja omaaloitteisuutta koulun toiminnan
suunnitteluun ja toteutukseen

Keski-Pohjanmaan
amk:n esittävän
taiteen henkilöstö ja
opiskelijat
teatteripaja

tyttöjen ystävyyskerho
koirakerho
teemoitettuja oppitunteja

yläkouluilta lapsille ja
vanhemmille
pajatoiminta

välituntitoiminta

2007 (osallistujia)

Taitavat Nuoret –projektin loppuraportti LIITE 1.

3 kerhokertaa, 8 tyttöä
2 ryhmäkertaa, 7 lasta

23 vanhempaa,
teatteri-pajalaiset ja
ohjaava opiskelijat
4 ryhmäkertaa, 8
tyttöä
6 ryhmäkertaa, 6
lasta

21 tuntia (2 luokkaa)

luokanopettajat

48 lasta, 54
vanhempaa, 15
tukioppilasta
3 luokkaa, 9
pajakertaa

yläkoulu,
tukioppilaat, alueen
nuorisotyöntekijä
ohjasi
sosionomiopiskelija
Torkinmäen koululla

välkkäohjaajia n.12,
osallistuvia lapsia
yhteensä useita
satoja

sosionomiopiskelija,
nuoriso ja vapaa-ajan
ohjaajaksi opiskeleva,
ohjaava opettaja,
kouluavustajat

TAITAVAT NUORET – PROJEKTIN TOIMINNAT VUOSINA 2007-2009

TOIMINNOT

TOIMINNON TAVOITTEENA
ON

tyttöjen ryhmä

2009 (osallistujia)

YHTEISTYÖTAHO

tarjota erityistä ja yksilöllistä
tukea ”hiljaisille” tytöille
ryhmäyttää 7.luokkalaisia sekä
tukea poikkihallinnollisen
yhteistyön rakentumista

n. 4 kerhokertaa,
5 tyttöä
140 oppilasta, 7
luokanvalvojaa, 20
tukiop, 12
verkostotoimijaa

projektin päätösseminaari

tiedottaa verkostoa projektin
saavuttamista tuloksista sekä
toimintamalleista

77 osallistujaa,
verkosto-toimijoita
ja opiskelijoita

projektin ohjausryhmä
(projektin yhteistyökumppaneita ja
sidosryhmiä)
harjoittelijat projektissa

tukea projektin toimintaa
seuraamalla ja arvioimalla
projektin etenemistä

ohjaa
sosionomiopiskelija
yläkoulu,
tukioppilaat,
luokanvalvojat
seurakunta,
nuorisopalvelut,
Draamakipinä Oy,
ohjausryhmä,
esiintyvät lapset,
yhteispeli-hanke,
Kokkolan
sivistyskeskus, KeskiPohjanmaan amk:n
sosiaali- ja
terveysalan yksikkö
projektin
yhteistyökumppanit
ja sidosryhmät

ryhmäyttämispäivä 7.lk

osallistaa harjoittelijoita
toimintamallien toteutukseen
sekä ohjata heidän
harjoitteluitaan

2007 (osallistujia)
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3 kokoontumista

2008 (osallistujia)

2 kokoontumista

3 kokoontumista

1 kansanterveystiedon
maisteriopintojen
opiskelija
17 esittävän taiteen
opiskelijaa

3
sosionomiopiskelijaa,
1 nuoriso- ja vapaaajan ohjaajaksi
opiskeleva
27 esittävän taiteen
opiskelijaa

Keski-Pohjanmaan
ammattikorkeakoulun
sosiaali- ja
terveysalan yksikkö
sekä esittävän taiteen
yksikkö

