Keski-Suomen opetus- ja sivistystoimen täydennyskoulutuksen koordinointiverkosto

KOULUTUKSIA OPETUKSEN JA KASVATUKSEN AMMATTILAISILLE
SYKSY 2019
Täydennä osaamistasi, innostu uudesta! O3 Keski-Suomi –verkosto tarjoaa
maksuttomia koulutuksia kuntien opetus- ja sivistystoimen henkilöstölle 2018-2021.
Lisätiedot: kesayo.jyu.fi/fi/keski-suomen-opetus-ja-sivistystoimen-taydennyskoulutus
KOULUNKÄYNNINOHJAAJIEN JA
KOULUNKÄYNTIAVUSTAJIEN PÄIVÄT
5.8.2019 Jämsä ja 6.8.2019 Laukaa
Puhujat:
Läsnäolo- ja tunnetaidot työssä / Maria Saarelainen
Nauru pidentää työikää / Mikko Vaismaa
Vuorovaikutus koulumaailman kohtaamisissa / Tommi
Mäkinen
Kohderyhmä: Keski-Suomen koulunkäynninohjaajat ja
koulunkäyntiavustajat.
Ilmoittautuminen 14.6. mennessä

KASVATTAJAN OMAT TUNNETAIDOT JA NIIDEN
KEHITTÄMINEN, 12.9.2019 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 29.8. mennessä

VERSO - VERTAISSOVITTELUN MAHDOLLISUUDET
KOULUYHTEISÖSSÄ - ORIENTAATIOPÄIVÄ
13.9.2019 Saarijärvi
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 30.8. mennessä
Pidätämme oikeuden muutoksiin.

PEPPU IRTI PENKISTÄ – LIIKETTÄ OPPITUNNEILLE
16.9.2019 Äänekoski ja 17.9.2019 Jyväskylä ap
PEPPU IRTI PENKISTÄ MYÖS KIELTEN TUNNEILLA
17.9.2019 Jyväskylä ip
Haluatko lisätä toiminnallisuutta tunneillesi? Tämä
käytännöllinen koulutus tarjoaa runsaasti ideoita
monipuolisiin ja toiminnallisiin oppimistilanteisiin.
Peppu irti penkistä -menetelmän avulla tutustumme
toiminnalliseen oppimiseen alakoulussa ja kokeilemme sitä
myös käytännössä.
Kohderyhmä: Toiminnallisuuden lisäämisestä kiinnostuneet
alakoulun luokanopettajat ja kieltenopettajat
Kouluttaja: Sari Salo on palkittu luokanopettaja, joka on
tunnettu huippusuositusta Peppu irti penkistä -kirjastaan.
Ilmoittautuminen 30.8. mennessä
TOIMINNALLISTA MATEMATIIKKAA – PELEILLÄ MATIKAN
OSAAMINEN HALTUUN! 19.9.2019 Petäjävesi
Opitaan ja onnistutaan matikassa pelaten! Matematiikan
opetuksessa toiminnallisuus ja erilaiset matikkapelit ovat
monelle oppilaalle uusi tapa oppia ja onnistua matikan
tunneilla ja kotitehtävissä. Koulutuspäivä antaa uusimmat ja
tuoreimmat ideat peleihin ja pelaamiseen osana
matematiikan opetusta. Koulutuspäivän aikana käydään läpi
kuinka peleillä voidaan tukea havainnointia ja hahmottamista,
loogista päättelyä ja peli/laskemisen strategioita.
Kohderyhmä: Koulutus sopii kaikille esiopetuksen ja
alakoulun matematiikkaa opettaville opettajille.
Kouluttaja: Erityisluokan opettaja, matematiikkaterapeutti,
matematiikkakouluttaja Leena Kokko
Ilmoittautuminen 5.9. mennessä
MiniVERSO – VERTAISSOVITTELUN MAHDOLLISUUDET
PÄIVÄKODISSA, 9.10.2019 Jämsä
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 25.9. mennessä

YHTEISOPETTAJUUS JA OPPIMISEN TUKI
3.10. ja 24.10.2019 Jyväskylä
Koulutuksessa perehdytään yhteisopettajuuteen, sen
työtapoihin, suunnitteluun sekä yhteisopettajuutta
koskevaan tutkimustietoon. Koulutuksessa
yhteisopettajuutta käsitellään erityisesti oppimisen tuen
näkökulmasta.
Yhteisopettajuuden kautta toteutettu joustava
opetusryhmäjako sekä opetusresurssien uudelleen
järjestely auttavat toteuttamaan kolmiportaista tukea
yleisopetuksen luokissa. Koulutuksessa on varattu aikaa
myös oman yhteisopetuskokeilun suunnitteluun tai jo
käynnissä olevan yhteisopettajuusmallin arviointiin ja
kehittämiseen.
Kohderyhmä: Yhteisopettajuudesta kiinnostuneet
luokanopettajat, aineenopettajat ja erityisopettajat,
rehtorit.
Kouluttajat: Olli-Pekka Malinen, KT, vastaava tutkija, Niilo
Mäki Instituutti
Juha Kontinen, KM, erityisluokanopettaja, Muuramen
Mäkelänmäen koulu
Ilmoittautuminen 18.9. mennessä

ILO OLLA RYHMÄSSÄ! – POSITIIVISEN KASVATUKSEN
VOIMA 23.10.2019 Saarijärvi
Koulutuksessa tutustutaan positiivisen kasvatuksen
menetelmiin ja välineisiin. Päivän aikana perehdymme
vahvuuskasvatukseen sekä pohdimme miten puuttua
lapsen ei-toivottuun käyttäytymiseen. Koulutuksen aikana
käydään myös läpi keinoja, joilla opettajat voivat tukea
lapsen itsesäätelyn kehittymistä.
Päivän tavoitteena on tarjota tutkittuja, positiiviseen
psykologiaan ja pedagogiikkaan pohjautuvia, käytännön
välineitä ja harjoituksia, joiden avulla lisätä lapsen
hyvinvointia niin yksilön kuin koko ryhmän tasolla.
Kohderyhmä: opettajat, ohjaajat, varhaiskasvattajat
Kouluttaja: Tiia Trogen, Positive Psychology Practitioner,
Perhetyöntekijä, Ilo olla yhdessä! - positiivisen
kasvatusmenetelmän kehittäjä
Ilmoittautuminen 8.10. mennessä

MEDIAKASVATUS JA HYVINVOINTI DIGITAALISELLA
AIKAKAUDELLA 5.11.2019 Keuruu
Miten voin tukea oppilaitani digitalisoituvissa
mediaympäristöissä toimimisessa? Mitä ovat netin
turvataidot? Kuinka huolehtia aivojen hyvinvoinnista
digimaailman vauhdissa?
Digitaalisiin ympäristöihin osallistuminen on yhä yleisempi
osa lasten ja nuorten arkea. Koulutuksen tavoitteena on
perehdyttää opettajia ja ohjaajia mediakasvatuksen
käytäntöihin ja sen tavoitteisiin sekä lasten ja nuorten
hyvinvoinnin tukemiseen digitaalisella aikakaudella.
Kohderyhmä: Koulutus on suunnattu perusopetuksen
opettajille, jotka kokevat tarvitsevansa lisätietoa oman
mediakasvatusosaamisensa ja –opetuksensa tueksi.
Kouluttaja: Sonja Hernesniemi, Mediakasvatusseura ry.
Ilmoittautuminen 22.10. mennessä
KUOHUVAN LAPSEN JA NUOREN KOHTAAMISESTA
26.11.2019 Laukaa + verkko
Koulutuksessa avataan näkökulmia usein hankaliksi koettuihin
koulupäivän arkisiin ristiriitatilanteisiin. Päivän lopuksi
keskustellaan mitä opettaja voi haastavissa kohtaamisissa
tehdä ja mistä tilanteisiin voi saada tukea.
Puhujat:
Vuorovaikutuksesta - aivojen puheenvuoro, Katri Saarikivi,
aivotutkija Kognitiivisen aivotutkimuksen yksikkö, HY
Haastavan käytöksen takana / Opettajan keinot ja tuki,
Päivi Norvapalo, KM, EO, työnohjaaja, Oppimis- ja
ohjauskeskus Valteri
Kohderyhmä: Koulutus on suunnattu opettajille, jotka
kokevat tarvitsevansa lisätietoa haastaviin tilanteisiin oman
työnsä tueksi.
Ilmoittautuminen 11.11. 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/opintotarjontauusi/koulutustarjonta/20000/201821
O3 Keski-Suomi verkoston sivut:
https://kesayo.jyu.fi/fi/keski-suomen-opetus-jasivistystoimen-taydennyskoulutus
Yhteyshenkilö:
Kati Koskiniemi, Jyväskylän kesäyliopisto
Puh +358 (0)44 760 3720, kati.j.koskiniemi@jyu.fi

Pidätämme oikeuden muutoksiin.

