
Tavoitteet: 

• tukea johtoa/esimiehiä kehittämään johtamisen  
rakenteita, jotta uudistettujen tutkinnon perus-
teiden käytäntöön vieminen helpottuisi 

• auttaa oppilaitoshenkilöstöä uudistusten  
haltuunotossa erilaisten pedagogisten mallien 
avulla 

• kehittää tiimien pedagogista toimintaa  
uudistusten suuntaisesti 

 

Koulutus 1: 4.10.2019 
Ammatillisen koulutuksen johto/esimiehet 

 
Koulutus 2: 25.10.2019 - 20.3.2020 
Ammatillisen koulutuksen opettajat, ohjaajat,  
esimiehet 

Osan esimiehistä toivotaan osallistuvan molempiin 
toteutuksiin, jolloin koulutukset täydentävät toisi-
aan. 

 
Koulutuspaikka: Hämeenlinna. 

HUOM! Koulutus toteutetaan BYOD-periaatteella 
eli osallistujat tuovat lähipäiviin oman laitteensa 
(tablettitietokone, älypuhelin tai kannettava tieto-
kone).  

Kouluttajat: 
Kiltakoulut-valmentaja, lehtori Jari Välkkynen ja 
Pomokilta-valmentaja Riikka Riihimäki, 
Ammattiopisto Tavastia. 
Kiltakoulut-valmentaja, lehtori Keijo Hakala, 
HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu 

Tiedustelut: 
Koulutussuunnittelija Heidi-Maria Listo,  
puh. 050 575 9023, heidi-maria.listo@hamk.fi  

 

ILMOITTAUTUMINEN KOULUTUKSEEN: 
www.hamk.fi/taydennyskoulutus/opetusala 

Koulutus on OPH:n rahoittamaa maksutonta opetus-
toimen henkilöstökoulutusta. Matka-, majoitus– ja ruo-
kailukuluista osallistujat vastaavat itse. Ilmoittautumi-
nen on sitova. Mahdollisista muutoksista pyydämme 
ilmoittamaan välittömästi. Koulutukseen osallistumisen 
voi peruuttaa kuluitta ilmoittautumisajan päättymiseen 
mennessä. Tämän jälkeen tehdyistä peruutuksista il-
man hyväksyttävää syytä tai peruuttamatta jättämisestä 
perimme 100 € toimistomaksun. 
 
HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu toteuttaa 
hankkeen yhteistyössä Koulutuskuntayhtymä Tavastia / 
Ammattiopisto Tavastian kanssa. 
 
Hankkeen koulutukset toteutetaan 12/2020 mennes-
sä.  

(Jatkuu sivulla 2) 

 

OPH:N RAHOITTAMAA 

OPETUSTOIMEN 

HENKILÖSTÖKOULUTUSTA 

KESKIÖSSÄ UUSI OPETTAJUUS  
- YHTEISTOIMINNALLISUUDESTA VAHVUUTTA MUUTOKSEEN 



Koulutus 1 

Johtotähti - Kohti uusia johtamisrakenteita ja 
koulutuksen järjestämisen tapaa 1 pv 
4.10.2019 

Kohderyhmä: Ammatillisen koulutuksen johto/
esimiehet 

Johdon ja esimiesten yhteistoiminnallinen päivä, 
jossa alustuksin ja vertaiskeskusteluin luodaan pe-
rustaa näkemykselle uuden rahoitusmallin ja uuden 
opettajuuden vaatimuksista johtamisen rakenteille, 
pelisäännöille ja kehitystyölle. 

Keskeiset teemat: 

• Uuden rahoitusmallin ja uuden opettajuuden 
vaatimukset johtamisen rakenteille, pelisäännöil-
le ja kehitystyölle 

• Ajasta ja paikasta riippumattoman opetuksen 
mahdollistaminen 

• Avoin yhteistyö innovatiivisen toiminnan lähtee-
nä 

• Henkilöstön roolit ja mandaatit uudessa ajassa 

Toteutus: 

Yhteistoiminnallinen päivä, jossa alustuksin ja ver-
taiskeskusteluin jaetaan ja kehitetään näkemyksiä 
päivän teemoista.  
 
Toiveena on, että osa osallistujista jatkaa koulutus 
2:een: Uudistukset ja pedagogiset mallit tiimien  
käytänteiksi 6 op. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koulutus 2 

Uudistukset ja pedagogiset mallit tiimien  
käytänteiksi 6 op 
25.10.2019 - 20.3.2020 

Kohderyhmä: Ammatillinen koulutus: opettajat, 
ohjaajat, esimiehet 

Tiimien kehittämisestä innostuneet opettajat oppi-
vat uuden ammatillisen koulutuksen periaatteita ja 
niiden viemistä käytäntöön erilaisten pedagogisten 
mallien avulla. Tätä oppimista sovelletaan oman 
tiimin toimintaan.  
 
Keskeiset teemat ja toteutus: 

Orientoiva ennakkokysely 

Lähipäivissä kutakin sisältöä käsitellään valittua 
pedagogista mallia käyttäen. 

Lähipv I: 25.10.2019 
Tiimiopettajuus ja -oppiminen (teema läpileikkaa 
koko toteutuksen), pariopettajuus, opetustarjon-
nan rakentaminen tarjottimeksi. Digitaalisuus oppi-
misessa (digitaalinen oppimispäiväkirja).  
Pedagoginen malli: vertaisoppiminen 

Lähipv II: 15.11.2019 
Uudistuneiden tutkinnon perusteiden ammattitai-
tovaatimusten jalostaminen työtehtäviksi.  
Pedagoginen malli: flipped classroom 

Etäohjaus: 10.12.2019 

Lähipv III: 17.1.2020 
Henkilökohtaistamisosaamisen varmistaminen: 
mikä on se prosessi, jolla opiskelijan yksilöllinen 
polku toteutetaan omassa oppilaitoksessa.  
Pedagoginen malli: projektioppiminen 
 
Etäohjaus: 7.2.2020 

Lähipv IV: 20.3.2020 
Opetustilanteen suunnittelu.  
Pedagoginen malli: mestari-oppipoikamalli 
 
Lähipäivien välissä henkilökohtaistettuja,  
kehittämistehtävää tukevia etätehtäviä osallistujien 
tarpeiden mukaan. 

Lähipäivien III ja IV välillä: Osallistuvien oppilaitos-
ten/osallistujien/opetustiimien välinen vertaisarvi-
ointi. 


