
HYV’ON—koulutusten tavoitteena on 

• kehittää opettajien ja ohjaajien näkemystä
nuorista ja nuoruudesta sekä auttaa opetus-
henkilöstöä tukemaan nuoria oppimisyhteisön
jäseninä

• auttaa opettajia huolehtimaan omasta hyvin-
voinnistaan ja näkemään osaamisen jakami-
nen yhteisön voimavarana

• kehittää opettajien verkostoitumistaitoja ja
toimintaa työelämän toimijoiden kanssa

Kohderyhmä: Ammatillisen koulutuksen opettajat, 
ohjaajat, kuraattorit, esimiehet ja muu henkilöstö 

Koulutusaika ja –paikka: 
Toteutus I: Lahti  
Toteutus II: Turku 

HUOM! Koulutukset toteutetaan BYOD-
periaatteella eli osallistujat tuovat lähipäiviin oman 
laitteensa (tablettitietokone, älypuhelin tai kan-
nettava tietokone).  

Kouluttajat: 
HAMK Ammatillisen opettajakorkeakoulun ja  
Hyvinvointiosaamisen yksikön sekä Humakin asian-
tuntijat. 

Tiedustelut: 
Koulutussuunnittelija Heidi-Maria Listo, puh. 050 
575 9023, heidi-maria.listo@hamk.fi 

Hankkeessa toteutetaan kolme toisiaan täydentä-
vää, koulutusta: 

• Nuori ammatillisissa oppimisyhteisöissä 3 op

• Hyvinvoiva opettajayhteisö 3 op

• Työelämäyhteistyö opettajan virtalähteenä 3 op

Keskeisenä näkökulmana koulutuksissa on miten 
opettaja voi kehittää tavoitteitaan, toimintaansa 
sekä yhteistyötään oppilaitoksen eri yhteisöjen 
kanssa ja näin osaltaan edistää omaa ja oppimisyh-
teisön hyvinvointia.  

Hankkeen koulutukset toteutetaan 12/2020 mennes-
sä.  

Koulutus on OPH:n rahoittamaa maksutonta opetus-
toimen henkilöstökoulutusta. Matka-, majoitus– ja ruo-
kailukuluista osallistujat vastaavat itse.  

Ilmoittautuminen on sitova. Mahdollisista muutoksista 
pyydämme ilmoittamaan välittömästi. Koulutukseen 
osallistumisen voi peruuttaa kuluitta ilmoittautumisajan 
päättymiseen mennessä. Tämän jälkeen tehdyistä pe-
ruutuksista ilman hyväksyttävää syytä tai peruuttamatta 
jättämisestä perimme 100 € toimistomaksun. 

HAMK ammatillinen opettajakorkeakoulu toteuttaa 
hankkeen yhteistyössä seuraavien toimijoiden kanssa: 
HUMAK Humanistinen ammattikorkeakoulu ja HAMK 
Hyvinvointiosaaminen. 

(Jatkuu sivulla 2) 

OPH:N RAHOITTAMAA 

OPETUSTOIMEN 

HENKILÖSTÖKOULUTUSTA 

ILMOITTAUTUMINEN KOULUTUKSEEN:  

www.hamk.fi/taydennyskoulutus/opetusala 

HYV´ON - HYVINVOIVA YHTEISÖ OPPIMISEN MAHDOLLISTAJANA 



Koulutuksen sisältö ja toteutus: 

Nuori ammatillisissa oppimisyhteisöissä 3 op 

I 30.10. ja 27.11.2019, Lahti 
II 15.1. ja 12.2.2020, Turku 

Keskeiset teemat: 

• Sosiaalisten suhteiden ja yhteisöjen merkitys op-
pimiselle

• Nuoret erilaisina oppijoina ammatillisissa oppi-
misyhteisöissä

• Identiteetin kehittyminen siirtymissä

• Nuoren sosioemotionaalinen kehitys, tunnetaidot
ja hyvinvointi

• Opiskelijoiden erilaiset opinto- ja urapolut

Toteutus: Kaksi lähipäivää (1+1) sekä osallistujien 
valitsemiin kysymyksiin kohdentuva ja nuorten ko-
kemuksia kuuleva pienryhmätehtävä lähipäivien 
välillä. Lähipäivissä asiantuntija-alustukset sekä 
dialoginen ja toiminnallinen työskentely. Kokonai-
suuteen lukeutuu myös kaikille avoin osallistava 
webinaari nuorten toimijuuden ja minäpystyvyy-
den tukemiseen liittyen. 

Hyvinvoiva opettajayhteisö 3 op 

I 16.1. ja 12.2.2020, Lahti 
II 4.3. ja 31.3.2020, Turku 

Keskeiset teemat: 

• Tiimissä toimien hyvinvointia ja osaamista

• Yhteiskehittämisen menetelmät

• Osaamisen jakaminen ja voimavarojen tukemi-
nen työyhteisössä

• Vuorovaikutus- ja tunnetaidot

• Itsensä johtaminen, hyvinvointi ja omat voimava-
rat opettajan työssä

Toteutus: Kaksi lähipäivää (1+1) sekä näiden välissä 
soveltavaa itsenäistä työskentelyä. Lähipäivissä 
asiantuntija-alustukset, osallistavat keskustelut 
sekä yhteistoiminnallinen työskentely ja menetel-
mäharjoitteet. Lähipäivien välissä kehittämistehtä-
vä, jossa päivien teemaa sovelletaan omaan työyh-
teisöön esimerkiksi erilaisin kokeiluin. 

Työelämäyhteistyö opettajan virtalähteenä 3 op 

I 5.3. ja 2.4.2020, Lahti 
II 16.4. ja 14.5.2020, Turku 

Keskeiset teemat: 

• Opettajan monet roolit ja tehtävät työelämän
oppimisympäristöissä

• Haastavat tilanteet ja pedagogiset ratkaisut työ-
elämäyhteistyössä

• Verkostot ja työelämäsuhteet opettajan osaami-
sen, hyvinvoinnin ja vertaistuen mahdollistajina

• Voimaannuttava palaute

Toteutus: Kaksi lähipäivää (1+1) sekä soveltavaa 
työskentelyä. Lähipäivissä asiantuntija-alustukset ja 
osallistava yhteistoiminnallinen kehittely. Lähipäi-
vien välissä kehittämistehtävä, jossa osallistujat 
vahvistavat ja/tai rakentavat uusia työelämäverkos-
toja/-suhteita omista ajankohtaisista tarpeistaan ja 
lähtökohdistaan käsin. Verkko-ohjaussessio kehittä-
mistehtävään liittyen. 

Myös oppilaitoskohtainen toteutus mahdollinen - 
ota yhteyttä! 


