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KASVATUSKUMPPANUUDEN HAASTATTELU (ALOITUSHAASTATTELU)
-

haastattelu koostuu kahdesta teemasta a) kasvatuskumppanuuden käsitettä ja yhteistyötapaa
koskevat kysymykset ja b) Stakesin vuonna 2003 käynnistämää kasvatuskumppanuuden
koulutusta koskevat kysymykset

A. KASVATUSKUMPPANUUS KÄSITE
1.
2.
3.
4.

Kerro, miten Sinä teet yhteistyötä vanhempien ja perheiden kanssa
Mitä Sinä ajattelet kasvatuskumppanuudesta?
Mitä tavoitteita olet asettanut omalle kasvatuskumppanuudellesi?
Miten Sinä olet ajatellut luoda kumppanuussuhdetta vanhempaan?
• tutustumisvaihe
• aloitusvaihe
• ylläpitovaihe
• lopetusvaihe
5. Mitkä ovat Sinun mielestäsi kasvatuskumppanuuden osapuolten tehtävät?
• työntekijän
• vanhemman (isä/äiti)
• vanhempainyhteisön
• työyhteisön
• muiden toimijoiden (erityistyöntekijät/neuvola/koulu)
• lapsen, lapsiyhteisön (ks. myös kysymys 6.)
6. Mikä on Sinun mielestäsi lapsen rooli/asema kasvatuskumppanuudessa?
7. Mitä Sinun mielestäsi on tärkeää ottaa huomioon, kun tapaat ja keskustelet vanhempien
kanssa?
8. Minkälaisissa tilanteissa arvelet kumppanuuden joutuvan koetukselle?
9. Minkälaisena kasvatuskumppanina Sinä pidät itseäsi? Entä vanhempia?
• vahvat puolet/kehitettävät alueet
• kiinnostunut / varautunut
• mitä tarjoaa / vaatii
10. Mitä kasvatuskumppanuus Sinun mielestäsi edellyttää työyhteisöltä?
• mahdollisuus, esteet, vaikeudet
• johtajuus
• työyhteisön toiminta
• työn organisointi

B. KASVATUSKUMPPANUUS-KOULUTUS 1 JA ELÄMÄKERRALLINEN
TYÖSKENTELY
11. Mitä ajatuksia Sinulle on herännyt kasvatuskumppanuuden koulutuksesta?
12. Entä mitä ajatuksia Sinulle heräsi kun teit ennakkotehtävänä elämänjanaasi?
13. Mitä koit elämänjanasta kertomisen ja jakamisen parin kanssa ja ryhmässä?
• uhkien, riskien kokemus
• mahdollisuuksien kokemus
• vahvuudet, myönteiset asiat
• hauraudet, kehittämiskohdat
14. Mitä olet löytänyt/oivaltanut itsestäsi elämänjanatyöskentelyn kautta?
• kasvattajana, työntekijänä
• vanhempana, aikuisena
• lapsena, lapsuuden kokijana
15. Missä muissa kohdissa koulutuksen aikana olet palannut omiin elämänkokemuksiisi?
• mitä olet oppinut, oivaltanut?
• Miltä omien elämänkokemusten käyttö on tuntunut?
16. Miten ajattelet elämänjanan tekemisen ja omiin elämänkokemuksiin palaamisen
palvelevan työstäsi?
• kasvattajana
• kasvatuskumppanina
• muutoin
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Haastattelussa tarkoitettu kasvatuskumppanuuden koulutus on kuvattu Stakesin oppaita sarjassa: Kaskela, Marja &
Kekkonen, Marjatta (2006) Kasvatuskumppanuus kannattelee lasta – opas varhaiskasvatuksen kehittämiseen. Sosiaalija terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus. Stakes. Oppaita 63. Gummerus Kirjapaino Oy.

