OPH:N RAHOITTAMAA
OPETUSTOIMEN
HENKILÖSTÖKOULUTUSTA

Rohkeasti uudistamaan - koulutukset varattavissa
Tavoitteena on tukea koulutuksen järjestäjiä opetus- ja ohjaushenkilöstön osaamisen päivittämisessä ja kehittämisessä. Näin he voivat vastata
ammatillista koulutusta ohjaavien säädösten ja
ohjeiden asettamien tavoitteiden toteuttamisesta.
Samalla varmistetaan ja kehitetään ammatillisen
koulutuksen laatua sekä vastataan ammatillisen
koulutuksen opiskelijoiden ja sidosryhmien tarpeisiin.

Toteutustapa: Koulutusosiot voidaan toteuttaa
monimuotokoulutuksena, verkko-opintoina ja/tai
itsenäisesti tehtävinä ohjattuina opintoina. Osaamisen kehittämisen tueksi tarjotaan myös ohjausta
eri menetelmin ja tavoin. Koulutusosio sisältää 13 lähipäivää. Osallistuja voi suorittaa yksittäisen
koulutusosion. Koulutukset toteutetaan BYODperiaatteella eli osallistujat tuovat lähipäiviin
oman laitteensa (tablettitietokone, älypuhelin tai
kannettava tietokone).

Koulutukset (koulutukset 5 op:n laajuisia):

Varaa koulutus ottamalla yhteyttä:
Koulutussuunnittelija Merja Välkkilä,
puh. 040 573 1930, merja.valkkila@hamk.fi

•

Henkilökohtaistaminen

•

Ohjaus

•

Oppimisen tavat ja mahdollisuudet

•

Näytöt ja osaamisen arviointi

•

Oman työn johtaminen ja kehittäminen

Kohderyhmä: Ammatillisen koulutuksen opetus- ja
ohjaushenkilöstö ja muut asiantuntijat
Koulutuspaikka ja –aika: Ajankohdat ovat sovittavissa tilaajan kanssa. Koulutukset toteutetaan
12/2021 mennessä.
Kouluttajat: HAMK Ammatillisen opettajakorkeakoulun asiantuntijat.

LISÄTIETOA JA ILMOITTAUTUMISET AVOIMIIN KOULUTUKSIIN: www.hamk.fi/
taydennyskoulutus/opetusala

Koulutuskoordinaattori Ann-Mari Apiainen
puh. 050 573 0341,
ann-mari.apiainen@hamk.fi
Koulutus on OPH:n rahoittamaa maksutonta opetustoimen henkilöstökoulutusta. Matka-, majoitus– ja ruokailukuluista osallistujat vastaavat itse. Ilmoittautuminen on sitova. Mahdollisista muutoksista pyydämme
ilmoittamaan välittömästi. Koulutukseen osallistumisen
voi peruuttaa kuluitta ilmoittautumisajan päättymiseen
mennessä. Tämän jälkeen tehdyistä peruutuksista ilman hyväksyttävää syytä tai peruuttamatta jättämisestä
perimme 100 € toimistomaksun.

Koulutuksen sisältö ja toteutus:
Oppimisen tavat ja mahdollisuudet 5 op
Henkilökohtaistaminen 5 op

Keskeiset sisällöt:

Keskeiset sisällöt:
• Opiskelijan ohjaus henkilökohtaisen osaamisen
kehittämissuunnitelman laatimisessa

• Ohjaus ja opettaminen osaamisperusteisesti
hyödyntäen ja kehittäen monimuotoisia ja työelämälähtöisiä oppimisympäristöjä

• Tutkinnon perusteiden hyödyntäminen ja noudattaminen opiskelijan henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman laatimisessa

• Opiskelijan tukeminen HOKSin tavoitteiden
saavuttamiseen ja oman oppimisensa vastuulliseksi toimijaksi ammattipedagogiikan keinoin

• Opiskelijan henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman toteutumisen suunnittelu, organisointi, ohjaus ja seuranta

• Erilaiset joustavat mahdollisuudet ja menetelmät
osaamisen hankkimiseen ja osoittamiseen sekä
ryhmässä että yksilöllisesti erilaisia polkuja hyödyntäen (sisältäen digitaaliset oppimis- ja vuorovaikutusympäristöt)

• Osaamisen hankkimisen suunnittelu yksilöllisesti
yhdessä opiskelijan kanssa
• Opiskelijan osaamisen osoittamisen ja arvioinnin suunnittelu ja organisointi osana henkilökohtaistamisprosessia

• Uraohjaus osana henkilökohtaistamista
• Henkilökohtaistaminen moniammatillisena yhteistyönä

Ohjaus 5 op

• Monimuotoiset ja työelämälähtöiset oppimisprosessit tutkinnon perusteet huomioiden
• Opiskelijan ja työpaikkalähtöisen HOKSprosessin suunnittelu ja toteutus, työpaikkojen perustehtävän ja tarpeet huomioiden

Näytöt ja osaamisen arviointi 5 op
Keskeiset sisällöt:

• Opiskelijan ohjaus tämän elämäntilanteen, ohjaustarpeen ja uratoiveet huomioiden

• Näyttöjen ja muu osaamisen osoittaminen
suunnittelu tutkinnon perusteen, HOKSin ja osaamisen arvioinnin toteuttamissuunnitelman mukaisesti

• Opiskelijan ohjaus työelämälähtöiseen ajatteluun ja toimintaan

• Osaamisen arvioinnin suunnittelu yhdessä opiskelijan ja työelämän kanssa

• Opiskelijan valmentaminen itsearviointiin ja
oman osaamisensa tunnistamiseen sekä kehittämiseen

• Yksilöllisten osaamisen osoittamisten, näyttöjen
suunnittelu työpaikalla

Keskeiset sisällöt:

• Ohjauksen monimuotoinen menetelmien ja ympäristöjen hallinta
• Ohjauskeskustelun toteuttaminen eettisesti, pedagogisesti ja HOKS-määräysten mukaisesti
• Erityinen tuki ammatillisessa koulutuksessa

• Osaamisen arviointi näytössä ja arvioijana toimiminen
• Arvioijana toimiminen yhteisten tutkinnon osien
ja osa-alueiden osaamisen arvioinnissa
• Osaamisen osoittamisen ja arvioinnin laadunvarmistaminen

Koulutuksen sisältö ja toteutus:

Oman työn johtaminen ja kehittäminen 5 op
Keskeiset sisällöt:
• Oman työn johtaminen

- Oman tehtävän ymmärtäminen osana työyhteisön tehtävää
- Työn kuormittavuuden säätely
-Ajanhallinta ja työn organisointi
• Työyhteisöosaaminen

-Työyhteisön tavoitteiden edistäminen
-Monialaisissa tiimeissä toimiminen
• Verkosto-osaaminen

-Monialaisissa verkostoissa toimiminen
-Työelämäyhteistyö
• Oman työn johtamisen arviointi

-Oman osaamisen arviointi oman työn johtamisen eri osa-alueilla
-Oman työn johtamisosaamisen kehittäminen

