STUDIO-KOULUTUSTA AIKUISKOULUTTAJILLE
Aikuiskouluttajien pedagogisten ja ohjauksellisten taitojen kehittäminen
STUDIO-koulutukset

on tarkoitettu
aikuiskoulutuksen
henkilöstölle, työhallinnon toimijoille sekä koulutusyhteistyötä
tekeville työelämän edustajille seuraavissa organisaatioissa:
yliopistot,
ammattikorkeakoulut,
aikuislukiot,
vapaan
sivistystyön organisaatiot, järjestöt,
yhdistykset ja työ- ja elinkeinohallinto.

Maksuttomat koulutukset ovat avoimia koko Manner-Suomen

aikuiskouluttajille lukuun ottamatta Itä-Suomen lääniä ja
Kainuun maakuntaa.

Opintosuoritukset ovat myöhemmin hyväksi luettavissa opettajan pedagogisiin opintoihin kunkin ammatillisen opettajakorkeakoulun käytänteiden mukaan.

YRITYSNEUVOJA VERKOSTO-OSAAJANA JA VERKOSTON KEHITTÄJÄNÄ (5 OP)
Millaisissa verkostoissa sinä yritysneuvojana toimit? Minkälaiset verkostot tukevat toimintaasi yritysneuvojana?
Millaisia haasteita kohtaat verkostotyössä? Miten kehität verkostojasi ja
verkosto-osaamistasi?
Valmennuksen tavoitteena on vahvistaa yritysneuvojien verkosto-osaamista verkostojen kehittämisessä,
ylläpitämisessä ja johtamisessa. Verkostomaisen toiminnan kehittymisen myötä yrityksille tarjottavat palvelut
kohdentuvat entistä tarvelähtöisemmin ja organisoituvat entistä joustavammin.
S I S Ä LT Ö :

- Yhteisen osaamispääoman rakentuminen ja jaetun asiantuntijuuden kehittyminen
verkostoyhteistyön tuloksena
- Verkostot toimintaympäristönä ja työnä
- Verkostot strategisena voimavarana ja toimintatapana
- Verkoston toiminta ja johtaminen
- Verkoston toiminnan ylläpito ja kehittäminen

TOTEUTUS:

Valmennus sisältää viisi Tampereella toteutettavaa lähipäivää.
Lähipäivien aikataulu: 4.-5.9, 23.-24.10, ja 13.12.2012
Valmennus käynnistyy omia verkostoja ja verkostoyhteistyön kokemuksia kokoavalla
ennakkotehtävällä, joka toimitetaan koulutukseen osallistuville viikolla 34.
Ennakkotehtävän avulla valmennuksen sisältöjä ja työskentelytapoja konkretisoidaan osallistujien tarpeita vastaaviksi. Valmennus sisältää kehittämistyön, jossa
yritysneuvojien verkostoyhteistyötä mallinnetaan alueelliseksi toimintatavaksi.
Yhteisenä työskentely-ympäristönä käytetään sosiaalisen median tarjoamia
työvälineitä.
Lehtorit Anne Leppänen ja Hannele Torvinen, Jyväskylän ammattikorkeakoulu,
ammatillinen opettajakorkeakoulu.

K O U L U T TA J AT :

Lisätietoja koulutuksesta antaa projektisihteeri Hanna Pilke,
hanna.pilke@jamk.fi tai 0400 541 472.
I L M O I T TA U T U M I N E N :

Ilmoittaudu viimeistään 20.8.2012!
Koulutukseen voidaan ottaa enintään 25 osallistujaa.
Ilmoittautuminen Jyväskylän ammattikorkeakoulun Ammatillisen opettajakorkeakoulun STUDIO-koulutuksiin osoitteessa: www.opinovi.fi/studio → sähköinen lomake kunkin koulutuksen kohdalla.

T O T E U T TA J A :
STUDIO-projektin toimijat:
ARCADA
HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu
HAAGA-HELIA Ammatillinen opettajakorkeakoulu
JAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu
OAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu
Projektia rahoittaa Kaakkois-Suomen ELY.

JAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu, STUDIO-projekti
Lisätietoa OpinOvi-hankkeista:
www.opinovi.fi
Koko maan STUDIO-koulutusten kalenteri saatavilla OpinOvi-portaalissa.

