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TIMANTTIA HIOMASSA - Nuoren opiskelijan  
kohtaaminen ja valmentaminen matkalla ammattiin 

 

Koulutuskokonaisuus 

Arjen sujuva vuorovaikutus, onnistuneet kohtaami-
set ja valmentava ote auttavat osallistamaan nuo-
ria ja tukevat myös opettajien/ohjaajien hyvinvoin-
tia. 
 
Timanttia hiomassa –koulutusten tavoitteena on:  
 kehittää opettajien/ohjaajien kykyä kohdata 

nuoret yksilöinä ja ryhmän jäseninä  
 auttaa opettajia/ohjaajia tunnistamaan nuoren 

kehitysvaihe, elämässä vaikuttavat tekijät,  
vahvuudet ja tuen tarpeet  

 vahvistaa opettajien/ohjaajien valmentavaa  
lähestymistapaa  

 antaa välineitä nuorten opiskelijoiden osallista-
miseen ja aktivoimiseen.  

 
Kohderyhmä:  
Opettajat/ohjaajat, opinto-ohjaajat, koulukuraat-
torit, esimiehet ja johto, nuorisotyöntekijät (toisen 
asteen ammatillinen koulutus). 
 
Koulutusosiot: 
 Näe ja kuule minut! Ammattiin opiskelevan 

nuoren kohtaaminen 3 op 
 Opiskelijan valmentajana ammatillisen kasvun  

prosessissa 3 op  
 Suunta kohti nuorta - nuorten kanssa toimimi-

sen menetelmiä 3 op  
 Ajankohtaiset teemawebinaarit 1 op 

 
Koulutusten tarkemmat kuvaukset sivulla 2. 
 
Koulutusryhmät: Pääkaupunkiseutu ja Tampere 

Ilmoittautuminen osoitteessa: 
www.hamk.fi/taydennyskoulutus/opetusala  
 
Ilmoittautuminen avataan erikseen kuhunkin mo-
duuliin. Koulutukset ovat itsenäisiä, mutta parhaan 
hyödyn saa osallistumalla koko koulutuskokonai-
suuteen.  
 
Tutustu koulutukseen tarkemmin:  
https://youtu.be/2pPni-N2X8E 
 
 
Oph-rahoitteisten koulutusten lisäksi toteutamme 
tilauskoulutusta laajalla teemavalikoimalla.  
 

Lisätiedot: 
HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu 
Koulutussuunnittelija Heidi-Maria Listo,  
puh. 050 575 9023, heidi-maria.listo@hamk.fi 
 
Hankkeen koulutukset toteutetaan 12/2019 mennessä.  
 
Koulutus on OPH:n rahoittamaa maksutonta opetustoimen 
henkilöstökoulutusta. Matka-, majoitus– ja ruokailukuluista 
osallistujat vastaavat itse. Ilmoittautuminen on sitova. Mah-
dollisista muutoksista pyydämme ilmoittamaan välittömästi. 
Koulutukseen osallistumisen voi peruuttaa kuluitta ilmoittau-
tumisajan päättymiseen mennessä. Tämän jälkeen tehdyistä 
peruutuksista ilman hyväksyttävää syytä tai peruuttamatta jättämisestä perimme 100 € toimistomaksun. 
 
HAMK ammatillinen opettajakorkeakoulu toteuttaa  
hankkeen yhteistyössä seuraavien toimijoiden kanssa:  
HUMAK Humanistinen ammattikorkeakoulu ja HAMK  
Hyvinvointiosaaminen. 

 

https://youtu.be/2pPni-N2X8E


 

 

TIMANTTIA HIOMASSA  
- Nuoren opiskelijan kohtaaminen ja valmentaminen matkalla ammattiin 

Timanttia hiomassa –hankkeen koulutukset: 
 
1. Näe ja kuule minut! Ammattiin opiskelevan  
nuoren kohtaaminen 3 op 
 
Keskeiset sisällöt:  
- Nuoruus kehitysvaiheena ja nuoren elämismaail-
ma: nuoren kohtaaminen yksilönä; ryhmän merkitys 
nuoruudessa  
- Ammatillisen minäkuvan kehittyminen  
- Osallistava pedagogiikka ja opintoihin kiinnittymi-
nen  
- Nuori valintoja tekevänä subjektina  
- Positiivisesta psykologiasta positiiviseen pedago-
giikkaan  
- Nuoren kyvykkyyksien, itseohjautuvuuden ja toimi-
juuden tukeminen  
 
Toteutus: 1+1 päivää ja kehittämistehtävä.  
 
 
2. Opiskelijan valmentajana ammatillisen kasvun  
prosessissa 3 op  
 
Keskeiset sisällöt:  
- Valmentava työote opettajan osaamisena  
- Ammatti-identiteetin tukeminen ja elinikäiseen  
oppimiseen ohjaaminen  
- Tulevaisuuden työelämään ja työuralle valmenta-
minen 
- Tukea tarvitsevan opiskelijan problematiikka 
 
Toteutus: 1+1 päivää ja kehittämistehtävä. 
 
 
 
 

3. Suunta kohti nuorta - nuorten kanssa toimimisen  
menetelmiä 3 op  
 
Keskeiset sisällöt: 
- Osallistavat, toiminnalliset ja dialogiset menetel-
mät opettajan työssä 
- Sosiaalisen median hyödyntäminen 
- Erityisen tuen näkökulma mukaan 
- Mitä on häiriökäyttäytymisen takana? Asettuminen 
nuoren moodiin, herkistyminen vuorovaikutukselle, 
nuoren itsesäätelyn tukeminen. 
- Menetelmäosaaminen: Dialogitaidot, yhteisökas-
vatus, itsesäätelyn tukeminen, draaman käytön 
mahdollisuudet, työhyvinvointi, digitaalisuuden  
hyödyntäminen. 
 
Toteutus: 1+1 päivää ja kehittämistehtävä.  
 
 
 
 
4. Ajankohtaiset teemawebinaarit 1 op 
 
Teemat valitaan ajankohtaisuuden mukaan.  
 
Esimerkkejä mahdollisista teemoista:  
 Monikulttuurisuuteen ja kielitaitoon liittyvät  

kysymykset 
 Nuori 2019 - huomioita nuorten elämästä 
 Nuoret somessa - some nuorissa  
 
Toteutus: 4 x n. 45 - 60 min, sisältäen osallistavan 
keskustelun. Webinaarit ovat kaikille avoimia.  
 
Webinaarisarjasta on mahdollista suorittaa 1 op 
osallistumalla kaikkiin webinaareihin ja tekemällä 
teemoihin liittyvän reflektiotehtävän.  


