
 

 

   Muutoksen myötäisesti - vapaan sivistystyön osaamista rakentamassa  

Vapaan sivistystyön opintojen rooli jatkuvan oppi-

misen maailmassa tulee edelleen vahvistumaan. 

Opettajan kannalta avainasioita ovat osaamisen 

tunnistaminen, erilaisten oppijoiden tukeminen 

sekä digitaalisuuden tarkoituksenmukainen hyö-

dyntäminen. Tule mukaan kehittämään osaamis-

tasi tämän kehityksen suunnassa!  

 

Koulutukset: 

• Tiedä ja toteuta - osaaminen näkyväksi 4 
op 

• Osuvalla tuella oppimaan 4 op 

• Digiverkot vesille - koetaan verkkoja, tutki-
taan tablettia 4 op 

 
Kohderyhmä: Vapaan sivistystyön opetus-, ohjaus
- ja muu henkilöstö. 
 
Koulutuspaikka ja –aika: Tarkemmat tiedot esit-
teen sivulla 2. Koulutukset ovat myös varattavissa 
oppilaitos–, verkosto– tai aluekohtaisesti. 

 
Kouluttajat: HAMK Ammatillisen opettajakorkea-
koulun asiantuntijat. 
 

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

 

Toteutustapa: Kolme toisiaan täydentävää 4 op 
koulutusta, jotka toimivat myös itsenäisinä koko-
naisuuksina. Kussakin orientoiva ennakkotehtävä, 
1+1 koulutuspäivää, joissa yhdistyvät pedagogi-
nen tietoperusta ja sitä tukeva toiminta verkkoym-
päristössä. Koulutuspäivien välissä omaan työhön 
sovellettavia kokeiluja, joihin on mahdollista saa-
da verkko-ohjausta. 
 
HUOM! Koulutukset toteutetaan BYOD-
periaatteella eli osallistujat tuovat koulutuspäiviin 
oman laitteensa (tablettitietokone, älypuhelin tai 
kannettava tietokone).  
 
Tiedustelut:  
Koulutussuunnittelija Heidi-Maria Listo,  
puh. 050 575 9023, heidi-maria.listo@hamk.fi  

Koulutuskoordinaattori Ann-Mari Apiainen                       
puh. 050 573 0341,  
ann-mari.apiainen@hamk.fi 

 

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. 

 

OPH:N RAHOITTAMAA 

OPETUSTOIMEN 

HENKILÖSTÖKOULUTUSTA 



 

 

Koulutuksen sisältö ja toteutus: 

 

Tiedä ja toteuta - osaaminen näkyväksi 4 op 

Koulutuspäivät: 9.10. ja 27.11.2020  

Verkkototeutus 

Keskeiset sisällöt: 

• Koulutus-/kurssitavoitteiden päivittäminen 

osaamista kuvaaviksi 

• Opetanko oikeita asioita suhteessa tavoit-

teisiin? 

• Oppimisen todentaminen => ePortfoliot, 

oppimisvideopäiväkirjat 

• Palautteen antamisen ja vastaanottamisen 

merkitys 

• Ohjaus ja läsnäolo, yksilön huomioiminen 

ja ryhmän hallinta => Verkkoneuvottelut, 

mobiili f2f-ohjaus, WhatsApp 

Kehittämistehtävä: Kuvaile oman koulutuskoko-

naisuuden tavoitteet osaamisena, sisältö ja toteu-

tus osallistujaa innostavana. 

 

Osuvalla tuella oppimaan 4 op 

Koulutuspäivät: 22.1. ja 19.2.2021  

Verkkototeutus 

Keskeiset sisällöt: 

• Erilaiset oppijat: mm. eri ikäiset, erityisen 

tuen tarvitsijat, maahanmuuttajataustaiset 

• Tuen tarpeen tunnistaminen ja ohjaus  

• Saavutettavat ja monikanavaiset materiaalit, 

muut ohjauksen apuvälineet 

• Taidon oppiminen ja opettaminen hyvin-

voinnin edistäjänä; näitä edistävät välineet 

esim.YouTube, mobiilivideot, Pinterest 

• Miten haastan opiskelijaa siirtymään seu-

raavalle tasolle omassa oppimisessaan? 

Kehittämistehtävä: Saavutettavan opetusmateriaa-

lin tuottaminen omaan opetukseen. 

 

 

Digiverkot vesille - koetaan verkkoja, tutkitaan 
tablettia 4 op  -varattu - 

Keskeiset sisällöt: 

• Johdatus digitaalisiin ympäristöihin, oppimi-

seen ja verkkopedagogiikkaan  

• Tietosuoja, tietoturva ja tekijänoikeudet 

• Vuorovaikutus ja viestintä digitaalisissa ym-

päristöissä, verkkoneuvotteluympäristöt 

• Ohjaus ja läsnäolo verkkoympäristössä 

• Pelilliset toteutukset opetusta rikastamassa  

Kehittämistehtävä: Pelillinen tai muu digipedago-

ginen sovellus omaan opetukseen. 


