STUDIO-KOULUTUSTA AIKUISKOULUTTAJILLE
Aikuiskouluttajien pedagogisten ja ohjauksellisten taitojen kehittäminen

2011-2013

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.
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.

STUDIO-KOULUTUKSET VUOSINA 2011-2013
Vuosi 2011
Muuttuva opettajuus
Sosiaalinen media 5 op (käynnissä, syksy 2011)
Dialogitaidoilla virtaa opetukseen ja oppimiseen 5 op (käynnissä)
Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 5 op (käynnissä)
Ohjauskoulutusta aikuiskouluttajille, muuttuva opettajuus 7 op (käynnissä)
Osaamista yritysyhteistyöhön 5 op (käynnissä)
Maahanmuuttajaopiskelijan koulutuspolun rakentaminen 5 op (käynnissä)
Framtidens vuxenutbildare 5 op (käynnissä)
Erilainen oppija aikuiskoulutuksessa 5 op (käynnissä)
Työelämäosaamisen kehittämistaidot 5 op (kevät 2011)
Työelämälähtöisyys ja kouluttajan työelämätaidot 5 op (kevät 2011)
Voimaannuttava pedagogiikka 5 op (syksy 2011)
AHOT-koulutus (syksy 2011)

Kouluttajakoulutus
Kouluttajan perustaidot I 5 op (syksy 2011)
Kouluttajan perustaidot II 5 op (syksy 2011)

Oppisopimustyyppisen – ja oppisopimuskoulutuksen kehittäminen
Työssä oppiminen oppisopimuskoulutuksessa 5 op (syksy 2011)
Erityistä tukea tarvitsevat opiskelijat 5 op (syksy 2011)
Henkilökohtaistamisen ohjausmenetelmät 5 op (syksy 2011)

Aikuisten ammatillinen erityisopetus 30 op
Muuttuva toimintaympäristö 5 op (syksy 2011)
Verkostotyö erityisopiskelijan oppimisen tukemisessa 5 op (syksy 2011)
Aikuisten oppimisvaikeudet 5 op (syksy 2011)

Vuosi 2012
Muuttuva opettajuus
Sosiaalinen media 5 op
Dialogitaidoilla virtaa opetukseen ja oppimiseen 5 op
Ohjauskoulutusta aikuiskouluttajille, muuttuva opettajuus 7 op
Osaamista yritysyhteistyöhön 5 op
Framtidens vuxenutbildare 5 op
Työelämälähtöisyys ja kouluttajan työelämätaidot 5 op
Voimaannuttava pedagogiikka 5 op

Kouluttajakoulutus
Kouluttajan perustaidot I 5 op
Kouluttajan perustaidot II 5 op
Kouluttajan ”E-maailma” 5 op

Oppisopimustyyppisen – ja oppisopimuskoulutuksen kehittäminen
Työssä oppiminen oppisopimuskoulutuksessa 5 op
Verkostoyhteistyö oppisopimuskoulutuksessa 5 op
Pedagogisesti toimivat arviointimallit 5 op
Henkilökohtaistamisen ohjausmenetelmät 5 op

Aikuisten ammatillinen erityisopetus 30 op
Yksilölliset oppimisen ohjausmenetelmät 5 op
Voimavarasuuntautunut työote 5 op
Aikuisten oppimisvaikeudet 5 op
Kehittämishanke 5 op

Vuosi 2013
Muuttuva opettajuus
Sosiaalinen media 5 op
Ohjauskoulutusta aikuiskouluttajille, muuttuva opettajuus 7 op
Osaamista yritysyhteistyöhön 5 op
Framtidens vuxenutbildare 5 op
Työelämäosaamisen kehittämistaidot 5 op
Voimaannuttava pedagogiikka 5 op

Kouluttajakoulutus
Kouluttajan perustaidot I 5 op
Kouluttajan perustaidot II 5 op
Kouluttajan ”E-maailma” 5 op

Oppisopimustyyppisen – ja oppisopimuskoulutuksen kehittäminen
Erityistä tukea tarvitsevat opiskelijat 5 op
Henkilökohtaistamisen ohjausmenetelmät 5 op
Kansainväliset oppisopimukset 5 op

Aikuisten ammatillinen erityisopetus 30 op
Yksilölliset oppimisen ohjausmenetelmät 5 op
Verkostotyö erityisopiskelijan oppimisen tukemisessa 5 op

STUDIO-PROJEKTI: Studio-projekti on pedagogiikkaan keskittyvä koulutusprojekti, jossa kehitetään aikuiskoulutusta ja sen erilaisia käytänteitä. Koulutusta toteutetaan tiiviissä yhteistyössä työelämän ja
työ- ja elinkeinohallinnon toimijoiden kanssa.
Projekti kuuluu valtakunnalliseen OpinOvi- hankeperheeseen. Sen tavoitteena on lisätä aikuiskouluttajina ja aikuisten parissa ohjaustyössä toimivien pedagogista osaamista ja ohjauksellisia taitoja. Studio
koulutuksissa painopiste on oppimisen ohjaukseen sekä ammatillisen kasvun ja kehityksen tukemiseen
liittyvässä ohjauksessa.
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

LISÄTIETOJA:
ARCADA - Nylands svenska yrkeshögskola:
vararehtori Iselin Krogerus-Therman, iselin.krogerus-therman@arcada.fi

HAMK AOKK, Hämeen ammattikorkeakoulu Ammatillinen opettajakorkeakoulu:
projektipäällikkö, lehtori Anita Eskola-Kronqvist, anita.eskola-kronqvist@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:
koulutussuunnittelija Päivi Karjalainen, paivi.karjalainen@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.

