O3 KESKI-SUOMEN KOULUTUSTARJONTA – KEVÄT 2020

OPETUKSEN JA KASVATUKSEN AMMATTILAISILLE
Ajankohtaista – Innostavaa – Maksutonta*
Ilmoittautumiset ja lisätiedot: https://kesayo.jyu.fi/fi/o3

KOULUNKÄYNNINOHJAAJIEN JA
KOULUNKÄYNTIAVUSTAJIEN PÄIVÄT
3.1.2020 klo 9.00-15.00 Äänekoski
9.15-11.30 Tietoinen läsnäolo / Kasvattajan tunnetaidot
Maria Saarelainen, työfysioterapeutti, ratkaisukeskeinen
työnohjaaja ja mindfulnessohjaaja
11.30-12.30 Lounas (omakustanne)
12.30-13.00 Kohinaa kohtaamisista
Marianna Räsänen, FM, draamaopettaja, kieltenopettaja,
tanssi-liiketerapiamenetelmien ohjaaja, improvisoija
13.15-15.00 Vuorovaikutus koulumaailman kohtaamisissa
Tommi Mäkinen, LitM, yliopistonopettaja JY
Kohderyhmä: Keski-Suomen koulunkäynninohjaajat
Ilmoittautuminen 13.12. mennessä

ILO OLLA RYHMÄSSÄ! - POSITIIVISEN
KASVATUKSEN VOIMA

SÄHKÖISET ARVIOINTITYÖKALUT
19.2.2020 klo 9-15 Jyväskylä
Työpajassa tutustutaan erilaisiin sähköisen arvioinnin ja
oppijoiden osallistamisen työkaluihin. Niiden avulla voi
kartoittaa oppijoiden osaamista, kokemusta tai
mielipiteitä. Monet kyselyt mahdollistavat kokeet,
automaattisesti tarkistuvat harjoitukset ja ryhmissä
tehtävät kilpailut. Työpajassa tutustumme
arviointityökaluihin ensin vastaamalla erilaisiin kyselyihin
oppijan roolissa ja sitten valitsemalla, millä niistä haluaa
tehdä kyselyitä tai kokeita omille oppijoille. Esillä ovat
mm. Kahoot, Quizizz, Quizlet, Mentimeter, O365/Google
Forms ja X-breikki. Ota tarvittaessa mukaasi taustaaineistoa omien kyselyiden tekemistä varten.
Kohderyhmä: Koulutuspäivä on tarkoitettu kaikille
opetuksessaan digiä käyttäville tai sitä tavoitteleville.
Kouluttaja: Matleena Laakso, KM, digitaalisen oppimisen
asiantuntija
Ilmoittautuminen 4.2.2020 mennessä

11.2.2020 klo 9.30-15.30 Kannonkoski
Koulutuksessa tutustutaan positiivisen kasvatuksen
menetelmiin ja välineisiin. Päivän aikana perehdytään
vahvuuskasvatukseen sekä pohditaan miten puuttua
lapsen ei-toivottuun käyttäytymiseen. Koulutuksen
aikana käydään myös läpi keinoja, joilla opettajat voivat
tukea lapsen itsesäätelyn kehittymistä.
Koulutukseen osallistujat saavat Ilo olla ryhmässä! tehtävävihon sekä koulutukseen jälkeen pääsyn
positiivisen kasvatuksen nettisivujen laajempaan
sähköiseen materiaalipankkiin, josta voi ladata itselleen
tarvittavia lisämateriaaleja.
Kohderyhmä: opettajat, ohjaajat, varhaiskasvattajat
Kouluttaja: Tiia Trogen, Positive Psychology Practitioner,
Perhetyöntekijä, Ilo olla yhdessä! - positiivisen
kasvatusmenetelmän kehittäjä.
Ilmoittautuminen 27.1.2020 mennessä

TOIMINNALLINEN KIELITAITO TOIMINNALLISIN
TYÖTAVOIN
4.3.2020 klo 9.00-15.30 Jyväskylä
Kieltenopettaja! Kaipaatko uusia ideoita opetukseesi?
Mitä onkaan toiminnallinen kielenopetus?
Tule oppimaan tutkimukseen perustuvia, pedagogisesti
tehokkaita tapoja opettaa!
Tässä työpajassa saat oppijan asemassa itse kokea
toiminnallisen kieltenopetuksen toimintatapoja ja
harjoitteita.
Koulutuksen jälkeen osallistuja
- ymmärtää mitä on toiminnallinen monikielisyys ja
toiminnallinen kieltenopetus
- tunnistaa toiminnallisen kieltenopetuksen pedagogisia
periaatteita
- osaa soveltaa toiminnallisia tehtäviä opetukseensa.
Kohderyhmä: Koulutus sopii sekä uusille että jo
pidempään toimineille kieltenopettajille. Työpaja
soveltuu parhaiten opetukseen, jossa oppilailla on lukuja kirjoittamistaitoa (4-9lk).
Kouluttaja: Nina Niemelä, FT, kielipedagogi
Ilmoittautuminen 31.1.2020 mennessä

MATIKKANÄLKÄ 3&4
19.3.2020 klo 9-16 Jyväskylä
Toivotko oppilaidesi innostuvan matematiikasta,
työskentelevän sen parissa sinnikkäästi ja oppivan sitä
pitkäkestoisesti? Tule ja osallistu Matikkanälkäkoulutuksiin!
Koulutuksissa osallistujat pääsevät kokemaan miten
matematiikasta saadaan mielekästä rimaa laskematta.
Osallistujat saavat konkreettisia ohjeita ja malleja
mielekkään matematiikan toteuttamiseksi omassa
opetuksessaan.
Matikkanälkä 3 - Matikkanälkää nostattava arviointi
Matikkanälkä 4 – Matikkanälkää erilaisille oppijoille
Kohderyhmä: Matikkaa opettavat, luokanopettajat,
aineenopettajat ja erityisopettajat.
Kouluttaja: Juuso Henrik Nieminen, FM,
väitöskirjatutkija, pedagoginen asiantuntija
Ilmoittautuminen 4.3.2020 mennessä

OPETTAJAN ROOLI SEKSUAALISEN
HYVÄKSIKÄYTÖN TUNNISTAMISESSA JA
ENNALTAEHKÄISYSSÄ
16.4.2020 klo 9.00-15.30 Jyväskylä (O3 & LSSAVI)
Koulutuksen tavoitteena on hahmottaa ja konkretisoida
opettajan mahdollisuuksia tunnistaa ja
ennaltaehkäistä lasten seksuaalista hyväksikäyttöä.
Koulutus tarjoaa opettajille tutkittua tietoa
suomalaisista lapsirikoksista ja niiden tunnistamisesta,
työkaluja turvataito- ja seksuaalikasvatukseen kouluissa
sekä valmiuksia toimia hyväksikäyttöepäilyissä niin
lapsen tukemisen, rikosprosessin luotettavuuden kuin
oman jaksamisenkin näkökulmista.
Kouluttaja: Jasmin Kaunisto, lehtori ja oikeuspsykologi
Poliisiammattikorkeakoulusta
Ilmoittautuminen 1.4.2020 mennessä

HELPPOJA VERKON TYÖKALUJA OPETUKSEEN
KOHTAAMISEN JA RYHMÄNOHJAAMISEN
MAHDOLLISUUDET OPPIMISEN TUKEMISESSA
2.4.2020 9.00-15.30 Keuruu
Koulutuksen tavoitteena on konkretisoida opettajan
vuorovaikutuksellisia keinoja oppimisen tukemiseksi
luokkahuonetilanteissa. Koulutuksessa käsitellään ja
harjoitellaan hyvinvointia tukevan ryhmän
rakentamiseen liittyviä tekijöitä.
Koulutuksen jälkeen osallistuja:
-Tunnistaa välineitä omien oppilasryhmien tukemiseksi
osaa soveltaa niitä omien ryhmien tarpeisiin
-Tunnistaa tilanteita ja toimintamalleja, joita voi
hyödyntää oppilaiden itseohjautumisen tukemiseksi
-Ymmärtää vuorovaikutuksen, kohtaamisen ja ryhmän
tukemisen yhteyden oppilaiden oppimiseen,
hyvinvointiin ja sisäisen motivaation kehittymiseen
Kouluttaja: Tommi Mäkinen, LitM, yliopistonopettaja JY
Ilmoittautuminen 18.3.2020 mennessä

21.4.2020 klo 9-15 Joutsa
Työpajassa tutustumme helppoihin verkon työkaluihin,
joita voi hyödyntää oppitunneilla. Monet niistä sopivat
myös kotitehtäviin ja verkko-opiskeluun. Työkalut
toimivat ilman oppijan kirjautumista, osa myös ilman
opettajan kirjautumista. Tutustumme mm. sanapilviin,
ajastimiin, chattiin ja arvontasovelluksiin. Kokeilemme
myös animaatio- ja muistitaulusovelluksia sekä
verkkotehtävien tekemistä oppijoille. Oppimispelejä
löytyy verkosta valmiina ja osaan voi lisätä myös omaa
sisältöä.
Kohderyhmä: Koulutuspäivä on tarkoitettu kaikille
opetuksessaan digiä käyttäville tai sitä tavoitteleville.
Kouluttaja: Matleena Laakso, KM, digitaalisen oppimisen
asiantuntija
Ilmoittautuminen 3.4.2020 mennessä

INFO*
Koulutukset ovat maksuttomia Keski-Suomen kuntien
opetushenkilöstölle.
Myös muilla aiheesta kiinnostuneilla henkilöillä on
mahdollisuus osallistua koulutuksiin lisätiedoissa
ilmoitetulla hinnalla.
O3 Keski-Suomi: https://kesayo.jyu.fi/fi/o3
O3 koulutustarjonta, lisätiedot ja ilmoittautumiset:
https://kesayo.jyu.fi/fi/opintotarjontauusi/koulutustarjonta/20000/201821
Yhteyshenkilö: Kati Koskiniemi, Jyväskylän kesäyliopisto
Puh +358 (0)44 760 3720, kati.j.koskiniemi@jyu.fi
Tutustu myös muuhun tarjontaamme: kesayo.jyu.fi

