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Keski-Suomen opetus- ja sivistystoimen täydennyskoulutuksen koordinointiverkosto  

KOULUTUKSIA OPETUKSEN JA KASVATUKSEN AMMATTILAISILLE 

KEVÄT 2019 
Täydennä osaamistasi, innostu uudesta! O3 Keski-Suomi –verkosto tarjoaa  

maksuttomia koulutuksia kuntien opetus- ja sivistystoimen henkilöstölle 2018-2021. 

Ilmoittautumiset ja lisätiedot kesayo.jyu.fi/fi/keski-suomen-opetus-ja-sivistystoimen-taydennyskoulutus    
 

TIEDOLLA TYÖSKENTELY JA OPPIMAAN OPPIMINEN 

16.1.-13.2.2019 (verkko, yht.työ Snellman kesäyliopisto) 

Webinaarisarja antaa opettajalle välineitä ohjata 

oppilaita monimuotoiseen tiedonhankintaan, tiedon 

kriittiseen arviointiin ja ennen kaikkea tiedolla 

työskentelyyn. Samalla oppilaat saavat eväitä 

omatoimiseen oppimiseen, tiedon todelliseen hallintaan 

ja oppia tätä kautta kokonaisvaltaisempiin 

opiskelustrategioihin 

Kohderyhmä: Eri kouluasteiden opettajat ja 

kouluyhteistyössä toimivat kirjastoalan ammattilaiset. 

Kouluttaja: FM Anu Ojaranta 

Ilmoittautuminen 7.1. mennessä 

  

 

KASVATTAJAN OMAT TUNNETAIDOT JA NIIDEN 

KEHITTÄMINEN, 7.2.2019 Keuruu 

Millaisia tunteita työ herättää? Miten tunnistan erilaisia 

tunteita? Miten toimin viisaasti tunteitteni kanssa, jotta 

minulla ja lapsilla/nuorilla, joiden kanssa työskentelen, 

on hyvä olla? Koulutuksessa keskitytään omien 

tunnetaitojen havaitsemiseen ja kehittämiseen erityisesti 

kasvattajuuden näkökulmasta. 

Kohderyhmä: Opetus- ja sivistystoimen henkilöstö. 

Koulutuspäivä on tarkoitettu kaikille lasten ja nuorten 

parissa työskenteleville. 

Kouluttaja: Maria Saarelainen, työfysioterapeutti, 

ratkaisukeskeinen työnohjaaja ja mindfulnessohjaaja 

Ilmoittautuminen 23.1. mennessä 

 

 

MiniVERSO – VERTAISSOVITTELUN MAHDOLLISUUDET 

PÄIVÄKODISSA, 14.2.2019 

iltapäivässä tarkastellaan sovittelua kasvattajien ja lasten 

toimintakulttuurien kautta sekä mietitään restoratiivisen 

kasvatusotteen tuomia mahdollisuuksia yhteisön sekä 

lasten hyvinvointiin. Koulutuksen jälkeen osallistujat 

vievät infon ja oivalluksen omiin yhteisöihinsä; miten 

sovittelua voitaisiin hyödyntää oman oppilaitoksen 

hyvinvoinnin tukemiseen arjessa. 

Kohderyhmä: Päiväkotien henkilöstö, ”sovitteluagentit” 

Kouluttaja: Jarmo Holopainen, koulutussuunnittelija, 

Suomen sovittelufoorumi ry/VERSO-ohjelma 

Ilmoittautuminen 31.1. mennessä 

 

PIDÄ HUOLTA ÄÄNESTÄSI! ÄÄNENKÄYTÖN KOULUTUS 

OPETUSTYÖTÄ TEKEVILLE 21.2.2019 Äänekoski & 14.3.2019 

Jyväskylä 

Haluaisitko oppia kevyemmän tavan käyttää ääntäsi 

opetustyössä? Äänenkäytön kurssilla opetellaan harjoituksia, 

joita tekemällä voit löytää äänesi kestävyyttä ja ehkäistä 

liikarasitusta.  

Kohderyhmä: Opetus- ja sivistystoimen henkilöstö. 

Koulutuspäivä on suunniteltu erityisesti vastaamaan 

puhetyöläisen äänenhuollollisiin tarpeisiin. 

Kouluttaja: Anne Alanne, Alexander-tekniikan opettaja, 

designated Linklater voice teacher. 

Ilmoittautuminen 6.2. mennessä 
 

 

VARHENNETTU KIELTEN OPETUS – HUOMIOITA JA 

OIVALLUKSIA 11.3.2019 Jyväskylä & verkko 

Koulutuksessa käydään läpi varhennetun kieltenopetuksen 

periaatteita ja tavoitteita. Puheenvuorojen myötä pohditaan 

millaisia asioita mm. lapsen kehitykseen, oppimiseen ja 

oppimisen ongelmiin, opetuksen järjestelyihin, 

pedagogiikkaan ym. liittyen tulisi ottaa huomioon ja miten 

tätä asiaa kannattaa opettajatasolla lähteä viemään 

eteenpäin kouluissa. 

Kohderyhmä: Koulutus on suunnattu opettajille ja rehtoreille, 

jotka haluavat valmistautua varhennetun kieltenopetuksen 

tuloon 1.1.2020 alkaen. Teemaa tarkastellaan lähtökohdista 

käsin; tarkoituksena on perusteiden ymmärtäminen 

käytännön toiminnan pohjaksi.   

Kouluttajat: Kristiina Skinnari, yliopistonopettaja JY; Mikko 

Aro, erityispedagogiikan prof. JY; Anna Laukkarinen, JY:n 

normaalikoulu 

Ilmoittautuminen 22.2. mennessä 

 
KÄSITYÖN MONIPUOLINEN ARVIOINTI, 20.3.2019 Jyväskylä 

Koulutus antaa opettajille tukea ja eväitä toteuttaa 

monipuolista ja kohdennettua käsityön arviointia ja jatkuvaa 

palautteen antoa. Iltapäivän sisältöinä koulukäsityön 

arvioinnin perusteita, arviointikriteerien laatimista ja erilaisia 

arviointitapoja. 

Kohderyhmä: Käsityötä opettavat luokanopettajat 

Kouluttaja: Riitta Rautio, KM,  

tekstiilityönopettaja 

Ilmoittautuminen 22.2. mennessä 

https://kesayo.jyu.fi/fi/opintotarjonta-uusi/koulutustarjonta/20000/201821/243400A
https://kesayo.jyu.fi/fi/opintotarjonta-uusi/koulutustarjonta/20000/201821/243400B
https://kesayo.jyu.fi/fi/opintotarjonta-uusi/koulutustarjonta/20000/201821/243400C
https://kesayo.jyu.fi/fi/opintotarjonta-uusi/koulutustarjonta/20000/201821
https://kesayo.jyu.fi/fi/opintotarjonta-uusi/koulutustarjonta/20000/201821/243400M
https://kesayo.jyu.fi/fi/opintotarjonta-uusi/koulutustarjonta/20000/201821/243400F
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FLIPPED CLASSROOM OPETUKSEN STRATEGISENA 

MENETELMÄNÄ 26.3.2019 Jyväskylä & 27.3.2019 Jämsä 

Flipped Classroom eli käänteisopetus (flippaus) on 

opetusmenetelmä, jossa opetus käännetään 

oppijakeskeisemmäksi. Menetelmän tarkoituksena on 

saada opiskelijat tutustumaan uuteen asiaan ensin 

itsenäisesti, minkä jälkeen asian käsittelyä jatketaan 

yhteisesti oppitunnilla. Menetelmä on käyttökelpoinen eri 

oppiaineissa. 

Koulutuksessa pääset tutustumaan menetelmään itse 

osallistuen. 

Kohderyhmä: Perusopetuksen yläluokkien 

opetushenkilöstö. 

Kouluttaja: Markku Saarelainen, yliopiston lehtori, Itä-

Suomen yliopisto 

Ilmoittautuminen 22.2. mennessä 

 

 

LISÄTYN TODELLISUUDEN SOVELLUKSET OPETUKSESSA JA 

KUNTOUTUKSESSA  

1.4.-6.5.2019 (verkko, yhteistyö Snellman kesäyliopisto) 

Innosta tutkimaan, tuottamaan ja toimimaan! 

Verkkokoulutuksessa tutustutaan lisätyn todellisuuden 

(Augmented Reality AR) sovelluksiin, joiden avulla voidaan 

rikastuttaa ja elävöittää oppimista sekä edistää 

monilukutaitoa. Koulutuksessa kuulet esimerkkejä miten 

lisättyä todellisuutta voidaan hyödyntää 

varhaiskasvatuksessa, opetuksessa ja kuntoutuksessa.  

Jos olet miettinyt kuinka innostaa tutkimaan ympäristöä, 

oppimaan kieliä, harjoittelemaan kynätyöskentelyä, 

tuottamaan omia digitaalisia tarinoita tai kuinka tehdään 

itse lisätyn todellisuuden sisältöä, tämä koulutus on juuri 

sinulle. 

Kohderyhmä: Opetuksen ammattilaiset, puheterapeutit, 

toimintaterapeutit, koulunkäynninohjaajat, 

varhaiskasvatuksen asiantuntijat 

Kouluttajat: Riikka Marttinen, toimintaterapeutti, 

verkkopedagogi ja Heidi Åkerlund, toimintaterapeutti, 

neuropsykiatrinen valmentaja 

Ilmoittautuminen 24.3. mennessä 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VERSO - VERTAISSOVITTELUN MAHDOLLISUUDET 

KOULUYHTEISÖSSÄ - ORIENTAATIOPÄIVÄ  

8.4.2019 Saarijärvi & 9.4.2019 Jyväskylä 

Orientaatiopäivä antaa osallistujille tietoa sovittelusta 

konfliktinhallintamenetelmänä kasvatuskentällä. Sovittelua ja 

restoratiivisia menetelmiä testataan päivän aikana 

toiminnallisin harjoittein. Koulutuksen jälkeen osallistujat 

vievät infon ja oivalluksen omiin yhteisöihinsä; miten 

sovittelua voitaisiin hyödyntää oman oppilaitoksen 

hyvinvoinnin tukemiseen arjessa. 

Kohderyhmä: Perusopetuksen opettajat, koulujen 

”sovitteluagentit”, rehtorit 

Kouluttaja: Eeva Saarinen, koulutuspäällikkö, Suomen 

sovittelufoorumi ry/VERSO-ohjelma 

Ilmoittautuminen 22.3. mennessä 

 

MEDIAKASVATUKSEN TEHOKURSSI OPETTAJILLE,  

2.4.2019 Muurame 

Mitä, miten ja milloin? Kuinka mediakulttuuriin liittyvät taidot 

käännetään tukemaan oppilaiden hyvinvointia? 

Tule perehtymään mediakasvatuksen kansallisiin ja 

kansainvälisiin trendeihin, tutkimusperustaiseen ja 

tavoitteelliseen mediakasvatukseen, mediakasvatuksen 

toimiviin käytäntöihin ja tuoreimpiin opettajan 

mediakasvatusta tukeviin aineistoihin. Koulutus on 

vuorovaikutteinen ja konkretisoi monilukutaidon laaja-alaista 

osaamiskokonaisuutta. Koulutuksen jälkeen opettajalla on 

näkemys, miten tarttua mediakasvatukseen oman luokkansa 

kanssa. 

Kohderyhmä: Koulutus on suunnattu perusopetuksen 

opettajille, jotka kokevat tarvitsevansa lisätietoa oman 

mediakasvatusosaamisensa ja –opetuksensa tueksi. 

Kouluttajat: Lauri Palsa ja Saara Salomaa, KAVI 

Ilmoittautuminen 18.3. mennessä 

 

 

Maksuttomuus 

Koulutukset ovat maksuttomia O3 Keski-Suomi verkostossa 

mukanaolevien kuntien / tahojen opetushenkilöstölle. 

Myös muilla aiheesta kiinnostuneilla on mahdollisuus 

osallistua koulutuksiin lisätiedoissa ilmoitetulla hinnalla. 
 

Koko O3 koulutustarjonta, lisätiedot ja ilmoittautumiset:  

https://kesayo.jyu.fi/fi/opintotarjonta-

uusi/koulutustarjonta/20000/201821  
 

O3 Keski-Suomi verkoston sivut: 

https://kesayo.jyu.fi/fi/keski-suomen-opetus-ja-

sivistystoimen-taydennyskoulutus   
  
Yhteyshenkilö:  

Kati Koskiniemi, Jyväskylän kesäyliopisto  

Puh +358 (0)44 760 3720, kati.j.koskiniemi@jyu.fi 

https://kesayo.jyu.fi/fi/opintotarjonta-uusi/koulutustarjonta/20000/201821
https://kesayo.jyu.fi/fi/opintotarjonta-uusi/koulutustarjonta/20000/201821
https://kesayo.jyu.fi/fi/opintotarjonta-uusi/koulutustarjonta/20000/201821/243400I
https://kesayo.jyu.fi/fi/opintotarjonta-uusi/koulutustarjonta/20000/201821
https://kesayo.jyu.fi/fi/opintotarjonta-uusi/koulutustarjonta/20000/201821
https://kesayo.jyu.fi/fi/opintotarjonta-uusi/koulutustarjonta/20000/201821/243400L
https://kesayo.jyu.fi/fi/opintotarjonta-uusi/koulutustarjonta/20000/201821
https://kesayo.jyu.fi/fi/opintotarjonta-uusi/koulutustarjonta/20000/201821
https://kesayo.jyu.fi/fi/keski-suomen-opetus-ja-sivistystoimen-taydennyskoulutus
https://kesayo.jyu.fi/fi/keski-suomen-opetus-ja-sivistystoimen-taydennyskoulutus
mailto:kati.j.koskiniemi@jyu.fi

