
 

 

 

 

Osaavaksi ohjaajaksi ja opettajaksi 6 op 

Haluatko pysyä ajan hermoilla ja saada työhösi uutta intoa? 
Vie pedagogisia taitojasi ja koulutusosaamistasi eteenpäin 
täydennyskoulutuksessamme ja kehitä omaa ja koko työyhteisösi osaamista! 
Osaavaksi ohjaajaksi ja opettajaksi 6 op –koulutuskokonaisuus on mahdollista 
suorittaa kolmessa valinnaisessa 2 opintopisteen laajuisessa osiossa. 
Koulutuksiin voivat osallistua yhteistyöopistojen opettajat ja henkilökunta. 
Koulutukset ovat maksuttomia. 
 

Valitse sinua kiinnostavat kokonaisuudet ja ilmoittaudu mukaan osoitteessa 
https://www.opistopalvelut.fi/lapua/ 
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OSIO I : Oppia ryhmästä 2 op,  kurssinumero 210101 
Opetuksen ja ohjauksen taitoja tarvitaan kaikenlaisissa työympäristöissä. Tämän osion tavoitteena on, että 
saat erilaisia menetelmällisiä välineitä omaan opetus-ja ohjaustyöhösi. Tunnistat omaa ohjauksellista 
vuorovaikutustapaasi, kehität ohjausosaamistasi, perehdyt ryhmänohjaukseen ja ryhmädynaamisiin 
ilmiöihin sekä vertaisoppiseen ja vertaisohjaukseen. Koulutukseen otetaan mukaan max 60 osallistujaa. 
 

Koulutuksen sisältö: 
* Minä ohjaajana ja ryhmänohjaajana 
* Ohjaus vuorovaikutuksena 
* Vertaisohjaus ja yhteisöllinen oppiminen 
* Ryhmädynaamisen ilmiöt ja ryhmänohjaus 
 
Koulutuksen  toteutus:  
I Lähipäivä 23.10.2019  klo 12.00-16.00 
II webinaari 12.11.2019  klo 12.00-14.00 
III Lähipäivä 4.12.2019  klo 12.00-16.00 

 
Lähiopetuksen toteutuspaikkana Lapuan kansalaisopisto. Kulttuurikeskus Vanha Paukku,  
Alajokisali, Vanhan Paukun tie 1, 62100 Lapua. 
 
Kouluttaja: 
yliopettaja TTT Kirsti Vänskä, JAMK, Ammatillinen opettajakorkeakoulu,  
kirsti.vanska@jamk.fi , p. 040 5322 419 
 

OSIO II: Oppia erityisyydestä 2 op,  kurssinumero 210102 
Tämän osion tavoitteena on, että saat erilaisia menetelmällisiä välineitä omaan opetus -ja ohjaustyöhösi 
aikuisten kanssa. Tunnistat erityispedagogiikan perusteita ja ilmiöitä, kehität ohjausosaamistasi 
monenlaisten oppijoiden kohtaamisessa sekä tunnistat yleisiä oppimisvaikeuksia ja niihin liittyviä 
tukimuotoja. Koulutukseen otetaan mukaan max 60 osallistujaa. 

Koulutuksen sisältö: 
* Erityispedagogiikan perusteita ja ilmiöitä 
* Minä monenlaisten oppijoiden ohjaajana  
* Yleiset oppimisvaikeudet ja niihin liittyvät tukimuodot 

 
Koulutuksen  toteutus:  
1. lähipäivä 19.2.2020 klo 12:00-16:00 
2 lähipäivä 11.3.2020 klo 12:00 -16:00 

Lähiopetuksen toteutuspaikkana Seinäjoen kansalaisopisto, Vapaudentie 83, Seinäjoki. Luokkatila 309.  
 
Kouluttaja: 
lehtori KM, Markku Rissanen, JAMK, Ammatillinen opettajakorkeakoulu,  
markku.rissanen@jamk.fi, p. 050 3410279  

https://opistopalvelut.fi/lapua/course.php?l=fi&t=4815
mailto:kirsti.vanska@jamk.fi
https://opistopalvelut.fi/lapua/course.php?l=fi&t=4816


 

 

 

 

OSIO III: Oppia teknologiatuetusta opettamisesta 2 op,  
kurssinumero  210103 
Tämän osion tavoitteena on, että tunnistat mitä ohjaaminen ja vuorovaikutuksen luominen digitaalisessa 
ympäristössä ovat, kehität omaa ohjausosaamistasi verkossa sekä tunnistat yleisiä digitaalisia resursseja ja 
välineitä. Koulutukseen otetaan mukaan max 60 osallistujaa 

Koulutuksen sisältö: 
* Ohjaaminen ja vuorovaikutuksen luominen digitaalisessa ympäristössä 
* Ohjausosaaminen verkossa 
* Yleiset digitaaliset resurssit ja välineet 
 
Koulutuksen  toteutus: 
1. lähipäivä 7.10.2020 klo 12:00-16:00 
2 lähipäivä 11.11.2020  klo 12:00 -16:00 
 
Lähiopetuksen toteutuspaikkana Lapuan kansalaisopisto, Kulttuurikeskus Vanha Paukku,  
Alajokisali, Vanhan Paukun tie 1, 62100 Lapua. 
 
Kouluttaja: 
lehtori KM, Markku Rissanen, JAMK, Ammatillinen opettajakorkeakoulu,  
markku.rissanen@jamk.fi, p. 050 3410279 

 
 

Lisätietoa: https://peda.net/lapua/lk/hankkeet/ottvso 

      

ILMAJOKI-OPISTO 

https://opistopalvelut.fi/lapua/course.php?l=fi&t=4817
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fpeda.net%2Flapua%2Flk%2Fhankkeet%2Fottvso&data=02%7C01%7CMilla-Maarit.Salo%40jamk.fi%7C5805310ae1114f71f33508d71a55d590%7C6e9eaaf03ff74de98cd41ffbd45951b9%7C1%7C0%7C637006828265386834&sdata=CHkegN3nB0hb%2FrjjGmirMZxL4ggV2aBppNbmLTrk18g%3D&reserved=0

