Toimintalinja 3: Työmarkkinoiden toimintaa edistävien
osaamis-, innovaatio- ja palvelujärjestelmien kehittäminen.
Hallinnoija: HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu.
Osatoteuttajat: Oulun Ammatillinen opettajakorkeakoulu, Jyväskylän Ammatillinen opettajakorkeakoulu,
Haaga-Helia ja Arcada.
Kansallinen rahoittaja: Kaakkois-Suomen ELY-keskus.

STUDIO 1.8.2008 - 31.12.2013
Toteutus
Koulutukset toteutetaan 5 opintopisteen laajuisina, joista
opiskelija voi halutessaan koota esim. 30 opintopisteen
laajuisia koulutuskokonaisuuksia. Oheisena luettelo,
josta näkee koulutuskokonaisuuksien ja yksittäisten 5
opintopisteen laajuisten koulutusten nimet sekä toteutusaikataulun.
Projekti kuuluu valtakunnalliseen Opin Ovi Opintosuoritukset ovat myöhemmin hyväksiluettavissa
hankeperheeseen. Sen tavoitteena on lisätä aikuis- opettajan pedagogisiin opintoihin kunkin ammatillisen
kouluttajina ja aikuisten parissa ohjaustyössä toimi- opettajakorkeakoulun käytänteiden mukaisesti.

STUDIO -projekti on pedagogiikkaan keskittyvä
koulutusprojekti, jossa kehitetään aikuiskoulutusta
ja sen erilaisia käytänteitä. Koulutusta toteutetaan
tiiviissä yhteistyössä työelämän ja työ- ja elinkeinohallinnon toimijoiden kanssa.

vien pedagogista osaamista ja ohjaustaitoja. Painopiste on oppimisen ohjauksessa sekä ammatillisen Koulutukseen voivat hakeutua
Aikuiskoulutuksen henkilöstö, työhallinnon toimijat sekä
kasvun ja kehityksen tukemisessa.
Projektin tavoite
STUDIO -projekti on pääasiassa koulutushanke,
jonka tavoitteena tuottaa ja toteuttaa aikuisopettajien
koulutusohjelmia ja aikuiskoulutuksen hyviä käytänteitä,
joita voidaan hyödyntää projektin jälkeen.
Tavoitteena on myös
lisätä aikuisten koulutuksen laatua, kehittää
ja toteuttaa työmarkkinoiden toimivuutta ja
aikuisten koko elämän kentän huomioonottavaa
ja osallisuutta edistävää pedagogiikkaa
lisätä aikuisten koulutusta ja opetustyötä
tekevien henkilöiden pedagogista osaamista ja
asiantuntijuutta
lisätä aikuiskoulutuksen toimijoiden kansallisen,
alueellisen ja paikallisen tason kumppanuutta
ennakoida vaihtoehtoisia aikuiskoulutuksen toimintamalleja, -käytäntöjä, ja -ympäristöjä
tuottaa tutkimus ja arviointiaineistoa.

koulutusyhteistyötä tekevät työelämän edustajat seuraavissa organisaatioissa:
vapaan sivistystyön organisaatiot
järjestöt ja yhdistykset
aikuiskoulutusorganisaatiot
erikoisoppilaitokset
erityisoppilaitokset
aikuisia kouluttavat 2. asteen oppilaitokset
yliopistot ja ammattikorkeakoulut
aikuisia maahanmuuttajia kouluttavat
muut tahot sekä
työ- ja elinkeinohallinto.
Lisätiedot
projektipäällikkö Anita Eskola-Kronqvist
Puh. 03 646 3560
Email: anita.eskola-kronqvist@hamk.fi
www.hamk.fi/aokk

STUDIO-KOULUTUKSET VUOSINA 2011 – 2013
Vuosi 2011

Vuosi 2012

Vuosi 2013

Muuttuva opettajuus
Sosiaalinen media 5 op (kevät
2011, syksy 2011, HAMK, HaagaHelia)
Dialogitaidoilla virtaa opetukseen ja
oppimiseen 5 op (kevät 2011,
HAMK)
Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 5 op (kevät 2011, HAMK)
Ohjauskoulutusta aikuiskouluttajille,
muuttuva opettajuus 7 op (kevät
2011, HAMK)
Osaamista yritysyhteistyöhön 5 op
(kevät 2011, HAMK)
Maahanmuuttajaopiskelijan koulutuspolun rakentaminen 5 op (kevät
2011, JAMK)
Framtidens vuxenutbildare 5 op
(kevät 2011, Arcada)
Työelämäosaamisen kehittämistaidot 5 op (kevät 2011, Haaga-Helia)
Työelämälähtöisyys ja kouluttajan
työelämätaidot 5 op (kevät 2011,
OAMK)
Voimaannuttava pedagogiikka 5 op
(syksy 2011, Haaga-Helia)
AHOT-koulutus (syksy 2011, JAMK)

Muuttuva opettajuus
Sosiaalinen media 5 op (HAMK,
Haaga-Helia)
Dialogitaidoilla virtaa opetukseen ja
oppimiseen 5 op (HAMK)
Ohjauskoulutusta aikuiskouluttajille,
muuttuva opettajuus 7 op (HAMK)
Osaamista yritysyhteistyöhön 5 op
(HAMK)
Framtidens vuxenutbildare 5 op
(Arcada, Haaga-Helia)
Työelämälähtöisyys ja kouluttajan
työelämätaidot 5 op (OAMK)
Voimaannuttava pedagogiikka 5 op
(Haaga-Helia)

Muuttuva opettajuus
Sosiaalinen media 5 op (HaagaHelia)
Ohjauskoulutusta aikuiskouluttajille,
muuttuva opettajuus 7 op (HAMK)
Osaamista yritysyhteistyöhön 5 op
(HAMK)
Framtidens vuxenutbildare 5 op
(Arcada)
Työelämäosaamisen kehittämistaidot
5 op (Haaga-Helia)
Voimaannuttava pedagogiikka 5 op
(Haaga-Helia)

Kouluttajakoulutus
Kouluttajan perustaidot I 5 op (syksy
2011, HAMK)
Kouluttajan perustaidot II 5 op
(syksy 2011, HAMK)
Oppisopimustyyppisen – ja oppisopimuskoulutuksen kehittäminen
Työssä oppiminen oppisopimuskoulutuksessa 5 op (syksy 2011, HAMK)
Erityistä tukea tarvitsevat opiskelijat
5 op (syksy 2011, OAMK)
Henkilökohtaistamisen ohjausmenetelmät 5 op (syksy 2011, HAMK)
Aikuisten ammatillinen erityisopetus
30 op
Muuttuva toimintaympäristö 5 op
(syksy 2011, JAMK)
Verkostotyö erityisopiskelijan oppimisen tukemisessa 5 op (syksy
2011, JAMK)
Aikuisten oppimisvaikeudet 5 op
(syksy 2011, OAMK)

Kouluttajakoulutus
Kouluttajan perustaidot I 5 op (HAMK)
Kouluttajan perustaidot II 5 op (HAMK)
Kouluttajan ”E-maailma” 5 op (HAMK)
Oppisopimustyyppisen – ja oppisopimuskoulutuksen kehittäminen
Työssä oppiminen oppisopimuskoulutuksessa 5 op (HAMK)
Verkostoyhteistyö oppisopimuskoulutuksessa 5 op (JAMK)
Pedagogisesti toimivat arviointimallit
5 op (OAMK)
Henkilökohtaistamisen ohjausmenetelmät 5 op (HAMK)
Aikuisten ammatillinen erityisopetus
30 op
Yksilölliset oppimisen ohjausmenetelmät 5 op (JAMK)
Voimavarasuuntautunut työote 5 op
(JAMK)
Aikuisten oppimisvaikeudet 5 op
(OAMK)
Kehittämishanke 5 op (JAMK)

Kouluttajakoulutus
Kouluttajan perustaidot I 5 op (HAMK)
Kouluttajan perustaidot II 5 op (HAMK)
Kouluttajan ”E-maailma” 5 op (HAMK)
Oppisopimustyyppisen – ja oppisopimuskoulutuksen kehittäminen
Erityistä tukea tarvitsevat opiskelijat 5
op (OAMK)
Henkilökohtaistamisen ohjausmenetelmät 5 op (HAMK)
Kansainväliset oppisopimukset 5 op
(HAMK)
Aikuisten ammatillinen erityisopetus
30 op
Yksilölliset oppimisen ohjausmenetelmät 5 op (OAMK, JAMK)
Verkostotyö erityisopiskelijan oppimisen tukemisessa 5 op (JAMK)

Koulutuksen toteuttajaorganisaation nimi on suluissa
ko. koulutuksen yhteydessä.
OpinOvi-sivustolle tulee
esitteet ja ilmoittautumislomake kuhunkin koulutukseen.

