STUDIA PEDAGOGIA- keskustelutilaisuudet
2015 - 2016 (20 h)
Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän oppilaitokset esittelevät parhaita
pedagogisia käytäntöjään.
Studia pedagogia- keskustelutilaisuudet ovat osa Pohjois-Karjalan
koulutuskuntayhtymän peda.fi-henkilöstökoulusta. Keskustelutilaisuuksia
järjestetään kymmenen vuosien 2015 ja 2016 aikana. Kahden tunnin kestoisissa
keskustelutilaisuuksissa käsitellään ajankohtaisia arjen pedagogiaan liittyviä
teemoja. Joissakin tilaisuuksissa vieraileva asiantuntija alustaa teemaa tuoreella
tutkimustiedolla, mutta pääsääntöisesti Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän
eri yksiköiden henkilöstö ja opiskelijat esittelevät kokemuksiaan ja käytössä
olevia pedagogisia malleja.
Tavoitteena on jakaa parhaita arjen pedagogisia käytänteitä sekä kuntayhtymän
sisäisesti että muille koulutuksen järjestäjille. Lainsäädännön ja rahoituksen
muutokset haastavat koulutuksen järjestäjiä yhteistyöhön ja pohtimaan, kuinka
pedagogisilla menetelmillä voidaan vastata koulutuskentällä ja yhteiskunnassa
tapahtuviin muutoksiin.
Koulutukset järjestetään Joensuussa Otsola-salissa (Tulliportinkatu
3, I-talo). Luentoihin voi osallistua verkkoyhteyden välityksellä.
Hinta:
Pkky:n henkilöstölle ilmainen
Yhden tilaisuuden hinta muiden organisaatioiden henkilöstölle tai
yksityishenkilöille:
50 €
400 €

henkilö
(10 - 15 henkilön ryhmä)

Ilmoittautuminen kaksi viikkoa aikaisemmin (ei koske Pkky:n henkilöstöä):
www.pkky.fi/kesayliopisto olevalla lomakkeella
puhelimitse (013) 244 2540 tai
sähköpostitse kesayliopisto@pkky.fi
Lisätietoja:
koulutuspäällikkö Sanna Hartikainen, p. 050 577 7059
sanna.hartikainen@pkky.fi

1. TEEMA: Ilmiökeskeinen oppiminen
Ajankohta: tiistai 17.2. klo 14.00 -16.00
Sisältö:
Miten oppiminen tapahtuu? Oppimisprosessin vaiheet, muistin toiminta ja
motivaation merkitys oppimisessa
Miten metsäkoneopetuksessa tuemme ilmiöiden kokonaisvaltaista
ymmärtämistä yli oppiainerajojen?
Kuinka ilmiökeskeisyys ja osaamisperusteisuus näkyvät metsäkoneopetuksen
opetussuunnitelmassa, toteutussuunnitelmissa sekä opettajien ja
opiskelijoiden arjessa?
Alustus:

Risto Patrikainen, Dosentti, UEF

”Alustuksessa määritellään ilmiökeskeisen opetuksen ja opiskelun peruskäsitteitä sekä perustellaan
ilmiökeskeisen opetuksen pedagogisia ratkaisuja oppimisteorioilla ja uusimmilla opetuksen ja oppimisen
tutkimuksilla. Luennossa pohditaan mm. ongelma- ja opiskelijakeskeisyyden sekä ns. tutkivan oppimisen
yhteyttä ilmiökeskeiseen opiskeluun ja osaamisen arviointiin.”

Kouluttajat:

Mikko Saarimaa, lehtori
Harri Savonen, koulutusjohtaja
Pohjois-Karjalan ammattiopisto Valtimo

2. TEEMA: Oppiminen erilaisissa opiskeluympäristöissä
Ajankohta: tiistai 24.3.2015 klo 14.00 - 16.00
Sisältö:
työvaltainen oppiminen sote-alalla
henkilöstön kouluttaminen yhteistyössä työelämän kanssa
työpaikalla oppimiseen liittyvät järjestelyt, kontaktipinta yrityksiin
reagointiherkkyys toimintaympäristössä tapahtuviin ja oleviin muutoksiin ja
haasteisiin
näyttötutkintojen järjestäminen yhteistyössä työpaikkojen kanssa (casetyyppisesti)
Alustus:

Heikki Happonen, KT, UEF

”Alustuksessa jäsennellään mitä oppiminen on ja mikä on opiskeluympäristön vaikutus oppimiselle.”

Kouluttajat:

Väistö Riitta, aikuiskoulutusjohtaja
Jere Mutanen, tiimikoordinaattori
Pohjois-Karjalan aikuisopisto

3. TEEMA: Henkilökohtaiset oppimispolut ja koulutusalojen välinen yhteistyö
Ajankohta: tiistai 21.4. klo 14.00 -16.00
Sisältö:
opintopolkumallit HOPSauksen tukena, mallien hyödyntäminen tulevassa valmakoulutuksessa ja kokemuksia avoimesta ammattiopistosta
lähitutkinto-ajattelu: valinnaisuuden toteuttaminen toisesta ammatillisesta
perustutkinnosta
opiskelijan osallisuuden tukeminen hops-prosessissa opintojen aikana
kansanopisto-opiskelijoiden henkilökohtaiset oppimispolut
opiskelijoiden osallisuus henkilökohtaistamisen prosessissa
kokemuksia eri koulutusmuotojen ja alojen välisestä yhteistyöstä
SiuVolis-hanke, työvaltaiset oppimisen polut
Kouluttajat:

Jaana Homanen, rehtori
Tuula Harinen, koulutuspäällikkö
Pohjois-Karjalan ammattiopisto Kitee
Suvi Mutanen, koulutuspäällikkö
Kristiina Sallinen, koulutuspäällikkö
Sanna Hartikainen, koulutuspäällikkö
Pohjois-Karjalan opisto ja ammattiopiston Niittylahti

4. TEEMA: Koulu opiskelijoiden kokemana
ajankohta: ti 22.9.2015 klo 14.00 - 16.00
Sisältö: Tilaisuudessa kuullaan ja esitellään opiskelijoiden käsityksiä ja
palautetta mm. seuraavista näkökulmista:
Mistä tiedän, että olen oppinut jotakin?
Minkälaista on hyvä opetus tai hyvä oppiminen?
Miten itse toimin oman oppimiseni edistämiseksi?
Miten kehittäisin tai uudistaisin opetusta?
Lisäksi päivän aikana esitellään ja tutustutaan AmoJp:n pedagogisiin ja
opiskelijahuollollisiin toimintatapoihin, joilla edistetään sekä opiskelijoiden
osallisuuden tunteen kehittymistä että mielekkäiden oppimiskokemusten
syntymistä.
Kouluttajat: Pohjois-Karjalan ammattiopisto Joensuu palvelut

5. TEEMA: Tieto- ja viestintäteknologian hyödyntäminen opetuksessa
Ajankohta: 27.10.2015 klo 14.00 - 16.00
Sisältö:
tieto- ja viestintäteknologian käyttö opetuksessa ja ohjauksessa hyödyntäen
mobiililaitteita ja sosiaalista mediaa, blogeja ja verkko-opetusta
case-kuvauksia: työssäoppimisen dokumentointi käyttäen kuvaa, videoita ja
videopuheluja, mobiilien käyttö ohjauksessa, opettajien tvt-taitojen kehittäminen
hankkeiden tuella ja vertaismentoroinnilla
Pkky:n verkko-opiston toimintamalli ja verkkokurssitarjonta
Kouluttajat:

Kaija Mattila, koulutussuunnittelija
Pohjois-Karjalan ammattiopisto Nurmes
Ville Tuominen, asiantuntija
Yhteiset palvelut, verkko-opisto

6. TEEMA: Projektioppiminen, ongelmakeskeiset opetusmenetelmät
Ajankohta: ti 24.11.2015 klo 14.00 - 16.00
Kouluttaja: Pohjois-Karjalan ammattiopisto Outokumpu

7. TEEMA: Valmentava työote opetuksessa ja pedagogisessa johtamisessa
Ajankohta: tammikuu 2016
Sisältö:
johtamisen ja pedagogian kehittäminen yksilöä valmentavaan suuntaan
tunne- ja tiimityöntaidot opiskelijan kohtaamisessa
kokemuksia yksilövalmennuksesta ja henkilöstön kouluttaminen valmentavaan
opettajuuteen
valmennukselliset opetusmenetelmät, arviointi ja palautteen kerääminen (mm.
jaksopalautemalli)
Kouluttaja: Pohjois-Karjalan ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri

8. TEEMA: Monikulttuurisuuden ja maahanmuuttajataustaisten huomioiminen
opetuksessa
Ajankohta: helmikuu 2016
Sisältö:
maahanmuuttajataustaisen opiskelijan kohtaaminen
kulttuuritaustan huomioiminen ohjaus- ja opetustilanteissa
kulttuurien väliseen viestintään vaikuttavia asioita
käytännön ohjeita jokapäiväiseen työhön
Kouluttajat:

Sari Härkönen, lehtori
Tuija Vartiainen-Gomez, opettaja
Pohjois-Karjalan opisto ja ammattiopisto Niittylahti

9. TEEMA: Erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden ohjaus
Ajankohta: maaliskuu 2016
Sisältö:
kuntayhtymän opiskeluhuollon kokonaisuus, erityisopetus osana Pkky:n
opiskeluhuoltoa
dialoginen ohjausote ja erityisopetuksen käytänteet ja linjaukset
oppimisstudio- ja oppisoppikäytänteet
yksilölliset opinpolut ja yhteistyö mm. etsivän nuorisotyön, sosiaalitoimen,
mielenterveys- ja päihdetyön kanssa
sosiaalisen nuorisotyön tarjoamat palvelut
pajayhteistyö ja pajasopimukset, pajajakso osana nuoren ammatillisia
opintoja
laajennettu työssäoppiminen, avoimet oppimisympäristöt ja etäopetuksen
mahdollisuudet erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden opinnoissa
Kouluttajat:
Anne-Mari Souto, Pkky:n opiskeluhuollon koordinaattori
Marjut Sihvonen, lehtori
Pohjois-Karjalan ammattiopisto Nurmes
Irene Martiskainen, lehtori
Pohjois-Karjalan ammattiopisto Lieksa

10.

TEEMA: Pedagogisen osaaminen kehittäminen oppilaitoksissa
Ajankohta: huhtikuu 2016
Sisältö: tarkentuu myöhemmin
Kouluttaja: Pohjois-Karjalan aikuisopisto, Pkky:n yhteiset palvelut

