STUDIO-KOULUTUSTA AIKUISKOULUTTAJILLE
Aikuiskouluttajien pedagogisten ja ohjauksellisten taitojen kehittäminen
2010-2011
STUDIO-koulutukset on tarkoitettu aikuiskoulutusorganisaatioissa, yliopistoissa ja ammattikorkeakouluissa,
aikuislukioissa, vapaan sivistystyön organisaatioissa, järjestöissä ja yhdistyksissä toimiville aikuiskouluttajille
ja aikuiskouluttajiksi aikoville.
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.
Ilmoittautuminen koulutuksiin tapahtuu Internetin kautta osoitteessa:
www.opinovi.fi/STUDIO → sähköinen lomake kunkin koulutuksen kohdalta

STUDIO-projektin toimijat:
ARCADA
HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu
HAAGA-HELIA Ammatillinen opettajakorkeakoulu
JAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu
OAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu
Projektia rahoittaa Kaakkois-Suomen ELY.

Lisätietoa OpinOvi-hankkeista:
www.opinovi.fi
Koko maan STUDIO-koulutusten kalenteri
saatavilla OpinOvi-portaalissa.

KOULUTUSTARJONTA 2010-2011
KEVÄT 2010: Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen eri kouluasteilla (5 op)
Koulutuksessa keskitytään osaamisen tunnistamiseen ja tunnustamiseen liittyvään käsitteistöön, säädöksiin
ja ohjeistuksiin eri kouluasteilla sekä osaamisperustaiseen opetussuunnitelmaan ja tutkinnon perusteisiin.
Osallistujat kehittävät koulutuksen aikana osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen toimintaprosesseja
sekä saavat valmiuksia käyttää erilaisia menettelytapoja ja työvälineitä osaamisen arvioinnissa.
Koulutuspaikka, -aika ja ilmoittautuminen:
Jyväskylä, 4.5.-15.11.2010, ilmoittautuminen 16.4.2010 mennessä, toteuttaja: JAMK AOKK
KEVÄT 2010: Pedagogisia työkaluja aikuiskouluttajille (5 op)
Koulutuksen tavoitteena on antaa käytännönläheisiä välineitä ja uusia ajatuksia aikuisten kouluttamiseen.
Osallistujat kehittävät koulutuksen aikana omaa opetustaan valitsemastaan aiheesta. He voivat esimerkiksi
kokeilla ja arvioida tietyn opetus- ja ohjausmenetelmän soveltamista omassa aikuisopiskelijaryhmässään,
kehittää ohjaus- ja arviointimenetelmiään tietyssä oppimisympäristössä tai suunnitella ja toteuttaa verkkoopetuskokonaisuuden.
Koulutuspaikka, -aika ja ilmoittautuminen:
Helsinki, 7.5.2010-28.1.2011, ilmoittautuminen 19.4.2010 mennessä, toteuttaja: HAMK AOKK
SYKSY 2010: Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Kymenlaakson ammattikorkeakoulussa (5 op)
Koulutuksen tavoitteena on, että koulutukseen osallistuva osaa suunnitella, organisoida, toteuttaa ja arvioida
omien opiskelijoidensa osaamisen osoittamiseen, tunnistamiseen ja tunnustamiseen liittyviä toimintaprosesseja ja -käytänteitä.
Koulutuspaikka, -aika ja ilmoittautuminen:
Kouvola ja Kotka, 10.9.-13.12.2010, Kymenlaakson ammattikorkeakoululle räätälöity koulutus, toteuttaja:
HAMK AOKK

SYKSY 2010: Opettajasta ohjaajaksi ja työelämän kehittäjäksi (6 op)
Koulutus antaa valmiuksia aikuisopettajan työnkuvan muuntamiselle substanssiopettajasta oppimisen ohjaajaksi ja työelämän kehittäjäksi. Sen aikana käsitellään opettajien asenteellisia valmiuksia muutokseen ja
uudenlaisen työnotteen vaatimia konkreettisia välineitä ja toimintatapoja. Koulutuksen keskeisiä sisältöjä
ovat uudenlaisen aikuisopettajuuden vaatimukset ja edellytykset, työelämäyhteistyön merkitys ja toiminnan
muodot, työelämäorganisaatioiden kehittämistoiminnan mallit ja menetelmät, henkilöstön osaamisen kehittämisen menetelmät ja koulutuspalveluiden tuotteistaminen sekä asiakkuuksien hallinta. Koulutuksen aikana
osallistuja työstää valitsemansa työelämäkumppanin kanssa tehtävän kehittämistehtävän.

Koulutuspaikka, -aika ja ilmoittautuminen:
Tampere, 21.9.–15.12.2010, Pirkanmaan Opin Ovelle räätälöity koulutus, ilmoittautuminen 21.5.2010
mennessä, toteuttaja: HAMK AOKK
SYKSY 2010: Työelämäosaaminen ja työelämän kehittämistaidot (5 op)
Arviointi- ja kehittämistyöpajoissa määritellään osallistujien työelämäosaaminen, asiakkuustavoitteet ja
kehittämiskohteet. Koulutuksen keskeisiä sisältöjä ovat mm. kouluttajien työelämäosaaminen sekä rooli ja
merkitys työelämän kehittäjänä, verkostoyhteistyön hyödyntäminen koulutuspalveluiden suunnittelussa
ja toteutuksessa, hakeva toiminta sekä yritysten kehittämistarpeiden tunnistaminen ja toimintaprosessien
kehittäminen. Työskentelyyn sisältyy ennakkotehtävä, lähiopetusta, casetyöskentelyä, ryhmäohjausta ja
verkko-opiskelua.
Koulutuspaikka, -aika ja ilmoittautuminen:
Helsinki, 6.10.–27.10.2010, ilmoittautuminen 24.9.2010 mennessä, toteuttaja: HAAGA-HELIA AOKK
SYKSY 2010: Työelämälähtöisyys ja kouluttajan työelämätaidot (5 op)
Koulutuksen sisältö: Miten tunnistetaan kouluttajan työelämäosaaminen? Mikä on kouluttajan rooli ja
merkitys työelämän kehittäjänä? Miten perustat omalle ammatti-/koulutusalalle työelämäyhteistyöryhmän?
Miten ja mistä tunnistat yritysten kehittämistarpeet ja toimintaprosessien kehittämisen?
Koulutuspaikka, -aika ja ilmoittautuminen:
Rovaniemi, 1.9.2010 ja 29.9.2010, ilmoittautuminen 13.8.2010 mennessä, toteuttaja: OAMK AOKK
KEVÄT 2011: Dialogitaidoilla virtaa opetukseen ja oppimiseen (5 op)
Dialogitaitojen koulutus tarjoaa monia työkaluja ja menetelmiä opettajien ja opiskelijoiden vuorovaikutuksen
kehittämiseen ja näin oppimistulosten parantamiseen. Tavoitteena on oppia toimintatapoja, joiden avulla
pystyy kohtaamaan opiskelijat yksilöinä ja joiden avulla osaa ohjata opiskelijoita tarkoituksenmukaisesti.
Koulutus avaa myös näkymiä innostavan ja luottamuksellisen oppivan yhteisön rakentamiseen. Lisäksi on
tavoitteena saada käsitystä siitä, kuinka dialogiosaamista hyödynnetään oppijakeskeisten ja yhteisöllisten
oppimisprosessien suunnittelussa ja toteutuksessa. Koulutus perustuu Dialogilla syvätehoa oppimiseen-webpalvelun (www.hamk.fi/dialogi) dialogiosaamisen jäsennykseen. Koulutus on luonteeltaan toiminnallista ja
käytännönläheistä. Tavoitteena on kokeilla ja testata kehitteillä olevia ”dialogiosaamisen menetelmäkortteja”,
jotka on tarkoitettu kanssakäymisen, opetuksen, ohjaamisen ja oppimisen parantamiseen ja tehostamiseen.
Koulutuspaikka, -aika ja ilmoittautuminen:
Hämeenlinna / Lahti / Tampere, 13.1.-5.5.2011, Opin Ovi Pirkanmaa-, Opin Ovi Osaamiseen-, Opin Ovi
L-U-, Päijät-Hämeen Opin Ovi- ja Opin Ovi Etelä-Pirkanmaa-hankkeille räätälöity koulutus, ryhmä täynnä,
toteuttaja: HAMK AOKK

ALKANEITA KOULUTUKSIA:
Koulutus

Paikkakunta

Ajankohta

Aikuiskoulutuksen uudet menetelmät (5 op)			

Tampere

20.1. - 19.5.2010

Iloa oppimiseen ja opettamiseen (5 op)

Lahti/Hämeenlinna

23.1. - 8.5.2010

Tulevaisuuden aikuiskouluttaja (5 op)

Jyväskylä

15.2. - 10.5.2010

Sosiaalisen median käyttö aikuiskoulutuksessa (5 op)

Helsinki

13.4. - 4.5.2010

STUDIO-PROJEKTI:
STUDIO-projekti kuuluu Opin Ovi -hankeperheeseen, jonka tavoitteena on aikuisten ohjauksen ja
neuvonnan kehittäminen. STUDIO-projekti tuottaa koulutusta aikuiskouluttajien pedagogisten ja
ohjauksellisten taitojen kehittämiseen.
Koulutuksiin olisi suositeltavaa saada samasta organisaatiosta useampia henkilöitä, jolloin oppimis- ja
kehittämistehtävät voidaan toteuttaa yhteisöllisesti ja niiden tulokset on helpompi juurruttaa osallistujan
oman oppilaitoksen toimintaan.
Kaikissa koulutuksissa käytetään osallistavia ja käytännönläheisiä työskentelytapoja, jotka tarjoavat
koulutettaville teoreettista perusteltuja ja käytännön työvälineitä oman opetuksensa arvioimiseen ja
muuntamiseen.
Koulutusten tarkempi esittely löytyy osoitteesta www.opinovi.fi/STUDIO

LISÄTIETOA:
ARCADA - Nylands svenska yrkeshögskola:
vararehtori Iselin Krogerus-Therman, iselin.krogerus-therman@arcada.fi
HAMK AOKK, Hämeen ammattikorkeakoulu Ammatillinen opettajakorkeakoulu:
projektipäällikkö, lehtori Katri Aaltonen, katri.aaltonen@hamk.fi
HAAGA-HELIA AOKK, HAAGA-HELIA Ammatillinen opettajakorkeakoulu:
koulutuspäällikkö Ilkka Uronen, ilkka.uronen@haaga-helia.fi
JAMK AOKK, Jyväskylän ammattikorkeakoulu Ammatillinen opettajakorkeakoulu:
päätoiminen tuntiopettaja Päivi Kauppila, paivi.kauppila@jamk.fi
OAMK AOKK, Oulun seudun ammattikorkeakoulu Ammatillinen opettajakorkeakoulu:
suunnittelija Pirkko Huttu, pirkko.huttu@oamk.fi tai yliopettaja Raija Erkkilä, raija.erkkila@oamk.fi

STUDIO-projektin toimijat:
ARCADA
HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu
HAAGA-HELIA Ammatillinen opettajakorkeakoulu
JAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu
OAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu
Projektia rahoittaa Kaakkois-Suomen ELY.

Lisätietoa OpinOvi-hankkeista:
www.opinovi.fi
Koko maan STUDIO-koulutusten kalenteri
saatavilla OpinOvi-portaalissa.

