KOIRA OPETUKSESSA JA
KASVATUKSESSA
Opettajan tehtävänä on tukea ja edistää
lasten, nuorten ja aikuisten oppimista ja
osaamisen kehittymistä. Opettaja tukee
yksilöiden kasvua itsenäisiksi ja vastuullisiksi yhteiskunnan jäseniksi, joilla on tarvittavat tiedot ja taidot toimia muuttuvissa toimintaympäristöissä. Opettajien
työnkuva vaihtelee sen mukaan, missä
oppilaitoksissa ja minkä ikäisten ihmisten parissa he työskentelevät. Opettajan
työ on asiantuntija- ja ihmissuhdetyötä.
Kasvatusalan ammattilainen voi olla lastentarhanopettaja, luokanopettaja, aineenopettaja, ammatillinen opettaja tai
erityisopettaja. Hän voi toimia eri kouluasteilla; esiopetuksessa, alakoulussa, yläkoulussa tai toisella asteella. Opettajalla
voi olla opetettavanaan kerrallaan lähes
kolmekymmentä oppilasta tai vain yksi.
Näin ollen opetustilat, -menetelmät ja
tavoitteetkin ovat moninaiset.
Koulunkäynninohjaaja/-avustaja auttaa ja tukee oppilasta tehtävissä, joissa
tämä ei kehitysvaiheensa, sosiaalisen
tilanteen tai vammansa vuoksi selviydy
itse. Koulunkäynninohjaaja voi työskennellä esimerkiksi päivähoidossa, ammatillisessa koulutuksessa, koulujen aamuja iltapäivätoiminnassa tai lukiossa. Työ
on kasvatus-, ohjaus- ja huolenpitotyötä
ja toiminnan tavoitteena on tukea oppilaan itsenäistymistä ja oppimiskykyä.
Koulunkäynninohjaajan työnkuva vaihtelee tilanteen, toimintaympäristön sekä
oppilaiden tarpeiden mukaan.
Koiran käyttö koulussa vaatii suunnittelua ja yhteistyötä koko koulun kanssa.
Etukäteen on hyvä tiedottaa koira-avus-

teisesta toiminnasta niin koko koulun
henkilökuntaa kuin huoltajiakin ja sopia yhteiset pelisäännöt, jotta toiminta suuressakin kouluyhteisössä sujuu
mahdollisimman hyvin.
Koiran käytöstä oppimisen tukena
ja koirapedagogiikasta löytyy jo tutkimusnäyttöäkin. Paras hyöty saavutetaan, kun koira-avusteisuus on tavoitteellista, ryhmän tai yksilön tarpeet
huomioon ottavaa, opettajan suorittamaa pedagogiikkaa. Myös koulunkäynninohjaaja voi tukea oppilaan
arkea koira-avusteisen pedagogiikan
kautta.
Koiran tuki sopii hyvin monenlaiseen
opetukseen ja kasvatustilanteeseen, niin
erityisopetuksessa kuin yleisopetuksessakin. Koiran läsnäolo konkretisoi opetusta, auttaa keskittymään, helpottaa
tarkkaavuuden suuntaamista, harjoittaa
sosiaalisia taitoja ja tunnetaitoja ja helpottaa jännitystä.
Koiran läsnäolo luokassa parantaa
ilmapiiriä. Se rauhoittaa oppilaita ja rennossa ja rauhallisessa oppimisympäristössä on helpompi opiskella. Koira voi
toimia myös yhteistyön ja sosiaalisen
vuorovaikutuksen lisääjänä, kun oppilailla on yhteinen aihe, josta keskustella,
myös välitunneilla.
Koira auttaa pysymään paremmin
tässä hetkessä ja keskittymään. Tämän
on huomattu hyödyttävän erityisesti autisminkirjon oppilaita. Heidän on ollut
myös helpompi opetella sosiaalisesti oikeanlaista käyttäytymistä koiran kanssa.

KOIRAT KASVATUS- JA KUNTOUTUSTYÖSSÄ RY
Koirat kasvatus- ja kuntoutustyössä ry on terveydenhuolto-, kasvatus- ja sosiaalialan ammattilaisten yhdistys, joka tarjoaa koira-avusteiseen työskentelyyn
liittyvää koulutusta, soveltuvuus- ja työkokeita sekä ammatillista tukea. Yhdistyksen tavoite on edistää tietoisuutta eettisestä, ammatillisesta ja tavoitteellisesta koira-avusteisesta työskentelystä ja samalla yhdistää koira-avusteisten
toimintojen parissa työskenteleviä ihmisiä. Työskentelymuoto perustuu ammatilliseen osaamiseen ja soveltuvan koiran hyödyntämiseen osana työtä.
Lisätietoja yhdistyksen toiminnasta:
www.kasvatus-kuntoutuskoirat.fi

Koiran läsnäolo rikastuttaa oppitunteja ja saa oppilaat virittymään opittavaan asiaan. Koira tuo iloa luokkaan ja
motivoi näin oppilaita työskentelemään.
Jännitystä herättävissä tai oppilaalle vaikeissa asioissa koira rentouttaa ja
rohkaisee. Lukemisen harjoittelua koira
kuuntelee aidon iloisena ja oppilas kokee onnistuvansa. Myös tunteista on
helpompi puhua koiran avulla tai koiran
kanssa. Koira motivoi liikuntaa vältteleviä oppilaita liikkumaan ja menemään
luontoon. Kaikella tavalla koira rohkaisee ja kasvattaa lasten itseluottamusta.
Koska oppilaat, koulut ja oppiaineet
ovat erilaisia, kouluihin soveltuvat hyvin
monenlaiset koirat. Tärkeintä on avoin
suhtautuminen kaikkiin ihmisiin ja perustottelevaisuus. Työpaikkaan ja työtehtäviin liittyen koiralle voi olla hyödyllistä
opettaa esim. tavaroiden viemistä ja hakemista.

Koira-avusteista palvelua
tarjoaa:

