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LUPA LOISTAA 2
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Hankekumppanit
Kuopion kansalaisopisto (Koordinoi hanketta)
Iisalmen kansalaisopisto, Kaskikuusen kansalaisopisto, Kiuruveden kansalaisopisto, Pielaveden ja Keiteleen
kansalaisopisto, Siilinjärven kansalaisopisto, Sonkajärven kansalaisopisto, Vieremän kansalaisopisto
Hankekumppanit kattavat merkittävän lohkon Pohjois-Savon kansalaisopistotoiminnasta. Yhteiset koulutukset
mahdollistavat monipuolisen koulutustarjonnan. Alueella toimii satoja kansalaisopisto-opettajia.
Osa opistoista toimi yhteistyössä myös edeltävässä henkilöstökoulutushankkeessa 120/385/2019 Lupa loistaa! Tämä
hanke on käynnissä vuoden 2020 loppuun ja sen kautta on perehdytty opetuksen validointiin sekä positiiviseen
pedagogiikkaan. Hankkeen nimi ”Lupa loistaa” viittaa positiiviseen pedagogiikkaan ja vapaan sivistystyön
ydinajatukseen siitä että jokaisella on lupa loistaa ja oppia omista lähtökohdistaan käsin.

Hankkeen koordinointi ja toteutus
Koulutus on tarkoitettu kansalaisopiston opetushenkilöstön täydennyskoulutukseksi.
Kansalaisopistoissamme on opetuksen kehittämiseen vahvasti sitoutunut päätoiminen henkilökunta. Töitä opetuksen
kehittämiseksi, henkilöstön osaamisen ylläpitämiseksi ja kollegiaalisen tuen löytämiseksi tehdään koko ajan.
Lähivuosina henkilöstön osaamisen kehittäminen painottuu eri ainealueiden pedagogiseen koulutukseen,
ekososiaaliseen sivistykseen perehtymiseen ja mm. digiosaamiseen.
Hanketta lähtee vetämään Kuopion "peda-ryhmä" tiiviissä yhteistyössä hankkeen ohjausryhmän kanssa.
Ohjausryhmään kuuluu edustaja (rehtori) jokaisesta kumppaniopistosta.
Koulutusta järjestetään kolmessa eri koulutusosiossa vuoden 2021 aikana. Opettajia kannustetaan valitsemaan jotakin
kustakin kolmesta osiosta. Kolmen eri osa-alueen koulutukset tukevat toisiaan ja opettajien osaamista monipuolisesti.
Kahdeksan kansalaisopistoa toimii maantieteellisesti laajalla alueella, jossa välimatkat ovat pitkiä. Koulutuksia pyritään
toteuttamaan osin myös etäyhteyksien avulla.

Hankkeeseen rekrytoidaan hyviksi todettuja asiantuntijoita, jotka osaavat lähestyä aihetta vapaan sivistystyön
opettajan näkökulmasta ja uutta tarjoten.
Tiedottamisesta vastaa Kuopion pedagoginen työryhmä. Hankkeen koulutuksista tiedotetaan opetushenkilöstölle
hankkeen nettisivujen kautta sekä sähköpostitse. Kumppaniopistoilla tiedotus ja kannustus/ohjaus koulutuksiin jatkuu
oman rehtorin /-suunnitteluhenkilöstön toimesta.
Hankkeen koulutuksia hallinnoidaan Hellewi-järjestelmän kautta, koulutuksiin tulee ilmoittautua. Osallistujilta
kerätään sähköiset palautteet Hellewin kautta..

Hankkeen tavoitteet
Tavoitteena on vahvistaa opettajien osaamista eri tasoilla.
Substanssiosaamisen ja pedagogisten taitojen lisäksi
vahvistetaan käsitystä siitä, miten vapaa sivistystyö on osa
muuttuvaa yhteiskuntaa, avain ekososiaalisen sivistyksen
ydinteemojen äärelle sekä osallistumisen väylä. Näiden
sisältöjen kautta turvataan opetuksen korkea laatu.
Yhteiskuntaa uudistava koulutusorganisaatio kykenee
kyseenalaistamaan olemassa olevat yhteiskunnalliset tarpeet
ja synnyttää kansalaisten jokapäiväistä elämää kannattelevia
merkityksiä.

Koulutuksen sisällöt
Koulutusta järjestetään kolmessa eri koulutusosiossa.
Kukin opettaja voi poimia koulutusosioista itselleen
mielekkäimmät luennot/koulutukset.
Koulutusosioiden 1 ja 3 koulutukset ovat sisällöiltään laajempia
ja kaikille opettajille yhteisiä koulutuksia. Kummassakin osiossa
järjestetään 1-3 luentoa tai koulutustilaisuutta.

järjestetään 1-2 koulutusta.

2.koulutusosio puolestaan pitää sisällään useita eri
opetusalojen koulutuksia, jotka ovat kohdennettu pääosin
tiettyjen aineiden opettajille ja niihin kutsutaan kouluttajiksi
erityisosaajia kultakin alalta. Jokaiselta ainealueelta pyritään

Koulutusosiot
Koulutusosio 1.
Aivoterveys ja ajattelun taidot
1,5 koulutettavapäivää
Tässä osiossa koulutetaan vapaan
sivistystyön henkilöstöä digiajan
ajattelutaitojen ja kognitiivisten
asioiden näkökulmasta. Opettaja
saa tietoa ja välineitä tunnistaa
opiskelijan oppimisessa kohtaamia
haasteita ja pystyy näin tukemaan
häntä elinikäisen oppimisen
polulla. Aivotaitoja peilataan oman
hyvinvoinnin ja mm. työyhteisön
vuorovaikutuksen näkökulmista.
Alustavat kouluttajat:
Päivi Nilivaara, ajattelun ja
oppimisen asiantuntija:
Kuinka opettajina edistämme
parempaa oppimista? Oppimalla
ajattelemaan opimme myös
oppimaan.
Heli Isomäki PsT ja Niina uusitalo
PsL : Aivotaidot. Mitä ovat
aivotaidot? Aivojen täysipainoinen
ja kokonaisvaltainen toiminta
ilmenee hyvinvointina ja
tyytyväisyytenä. Lisätään
ymmärrystä aivotaidoista ja
saadaan konkreettisia ohjeita
aivojen hoitoon, huoltoon ja
käyttöön.
/Mahdollisesti Minna Huotilainen?

Koulutusosio 2.
Opetuksen laadun kehittäminen
Aineluekohtaiset
koulutuspäivät
8 koulutettavapäivää
Tässä koulutusosiossa järjestetään
ainealuekohtaisia koulutuspäiviä.
Oman opetusalan kehityksessä ja
menetelmissä mukana pysyminen
sekä asioiden jakaminen
vertaisryhmässä on tuntiopettajille
todella tärkeää.
- tavoitteena on varmistaa
opetuksen laatu opettajien
pedagogista ja substanssiosaamista
(myös arviointi- ja validointitaitoja)
kehittämällä
- Koulutusten avulla opettajien oman
ainealueen opettamisessa tarvittavat
taidot syvenevät, mikä lisää
opetuksen laatua
- eri ainealueiden opettajien
vertaisryhmissä pystytään
vahvistamaan opettajien ammattiidentiteettiä ja yhtenäistämään
opetuksen käytäntöjä, mikä lisää
opiskelijoiden yhdenvertaisuutta
- koulutukset vahvistavat opettajien
osallisuutta oman työn sekä myös
työyhteisön kehittämiseen
- arviointi- ja validointitaitojen
kehittyminen lisää erityisesti
koulutuspoliittisten uudistusten
toimeenpanossa tarvittavaa
osaamista

Koulutusosio 3.
Ekososiaalista sivistystä ja
osallisuutta vahvistamassa
1 koulutettavapäivä
Tämän koulutusosion tavoitteena on
vahvistaa kansalaisopiston
opettajien omaa ammattiidentiteettiä ja antaa rohkeutta
tuoda kurssitarjontaan ja
opetukseen yhteiskunnallisia
teemoja, tuoda opetus osaksi
yhteiskunnallista osallistumista.
Tavoitteena on myös kannustaa
löytämään opiskelijoiden
kokonaisvaltaista hyvinvointia
tukevaa näkökulmaa, elämän
merkityksellisyyden ja onnistumisen
ilon huomaamista.
Koulutusorganisaatioissa
vahvistuvat oppivan organisaation
piirteet: mm. yhteisön oppiminen,
käsitysten ja toimintatapojen
kriittinen arviointi, systeeminen
ajattelu. Pyrkimyksenä on yhteisten
arvojen ja merkityksen
rakentaminen ja organisaation
uudistuminen yhteiskuntaa
uudistavalla tasolla.
Toteutetaan luentoina/
keskustelutilaisuuksina, etäyhteyksiä
hyödynnetään.

.

Lupa loistaa 2 –hankkeen yhteyshenkilöt:
suunnittelijaopettaja Anna Pohjalainen sekä rehtori Kirsti Turunen (Kuopion kansalaisopisto)

