
Ajankohta: tammi-elokuu 2020

Laajuus: 3–5 opintopistettä

Toteutus: 3–5 lähipäivää, joista kaikille yhteinen aloituspäivä 
perjantaina 17.1.2020. Lisäksi itsenäisiä tehtäviä ja verkko-opiskelua. 

Kustannukset: Koulutus toteutetaan Opetushallituksen tuella ja on 
osallistujille ilmainen. Osallistujat kattavat itse mahdolliset matka- ja 
ruokailukulut. 

Koulutus on suunnattu vapaan sivistystyön opettajille, kouluttajille, 
ohjaajille ja suunnittelijoille, joiden työn tavoitteena on tuottaa ihmi-
sille mahdollisuuksia kehittyä henkilökohtaisesti ja ryhminä sekä toi-
mia yhteisöjen ja yhteiskunnan jäseninä. 

Koulutuksessa vahvistetaan osallistujien yhteisö- ja sosiaalipedagogista 
osaamista, jota tarvitaan tukemaan opiskelijoiden yksilöllistä oppimis-
prosessia, hyvinvointitaitoja ja liittymistä yhteisöjen ja yhteiskunnan jä-
seneksi. Yhteisöllisellä pedagogiikalla tarkoitetaan koulutuksessa kahta 
asiaa: 

1. valmiuksia käyttää sellaisia opetuksellisia menetelmiä,  
joissa oppiminen tapahtuu ryhmän yhteisessä toiminnassa  

2. taitoja aktivoida opiskelijoita toimimaan yhteisöissä  
ja aktiivisen toimijan rooleissa yhteiskunnan eri osa-alueilla. 

Koulutuksen toteutuksessa noudatetaan luonnollisesti yhteisöllistä 
pedagogiikkaa, jota sovelletaan sekä lähiopetuspäivissä että verk-
ko-opiskelussa. Jokainen osallistuja tekee henkilökohtaisiin tavoittei-
siinsa perustuvan oppimistehtävän yksin tai pienryhmässä; näiden 
tehtävien tuloksia jaetaan myös muille osallistujille.

Koulutus koostuu kolmesta moduulista, joista ensimmäinen (A) on 
kaikille yhteinen. Seuraavista kahdesta moduulista (B ja C) voi valita 
joko yhden tai molemmat. Moduulit A ja B tarjotaan erikseen myös 
ruotsiksi.

Lähiopetus voidaan tarvittaessa toteuttaa Humakin verkostorakennetta hyödyntäen use-
ammalla paikkakunnalla (Turku, Helsinki, Jyväskylä, Kuopio). Jos paikkakunnalle ilmoittautuu 
15.11.2019 mennessä vähintään kahdeksan osallistujaa, lähiopetus järjestetään siellä. Koulu-
tuksien lähiopetuspäiviin voi osallistua myös verkkoyhteydellä. 

Koulutukseen otetaan ilmoittautumisjärjestyksessä 40 osallistujaa.

Lisätietoja 
Hanna Laitinen, 
hanna.laitinen@humak.fi, 
0400 349 389

Ilmoittautumiset 15.11.2019 mennessä 
tämän linkin kautta:
https://www.lyyti.fi/reg/vapaa_sivistystyo

*Toteutuspaikkakunnat ja muita lisätietoja

Yhteisölliset pedagogiset taidot 
vapaassa sivistystyössä 3–5 op

https://www.lyyti.fi/reg/vapaa_sivistystyo


B. Yhteisölliset ja osallistavat pedagogiset taidot 2 op  
Keskiviikko 5.2.2020 ja torstai 23.4.2020, Helsinki ja mahdolliset muut paikkakunnat*

Keskeiset sisällöt ja toteuttamistapa
• Osallistavien, toiminnallisten ja luovien menetelmien soveltaminen  

vapaan sivistystyön opetus- ja ohjaustehtävissä  
• Yhteisön ja ryhmän merkitykset ja mahdollisuudet oppimisessa 
• Yhteisöä rakentavien pedagogisten valintojen tekeminen  

kohderyhmä- ja tavoitelähtöisesti  
• Yhdenvertaisuuspyrkimys ja moninaisuuden arvostaminen sekä pedagoginen hieno-

tunteisuus ja arvostava kohtaaminen pedagogisina taitoina  

Toteutus sisältää yhden lähipäivän kokonaisuuden alussa ja toisen sen lopuksi. Välissä jokainen 
osallistuja tekee henkilökohtaisiin tavoitteisiin perustuvan oppimistehtävän yksin tai pienryh-
mässä. Oppimistehtävä voi olla esimerkiksi opetustuokion suunnitelma tai toteutus arviointei-
neen tai vaikka omaa pedagogista osaamista vahvistavan menetelmäpankin kokoaminen. Op-
pimistehtävien tekoa tuetaan verkkovälitteisesti pienryhmittäin järjestettävissä webinaareissa.

C. Yhteisöllistä toimijuutta edistävä pedagogiikka 2 op  
Keskiviikko 18.3.2020 ja torstai 13.8.2020, Helsinki ja mahdolliset muut paikkakunnat*

Keskeiset sisällöt ja toteuttamistapa
• Oppiminen ja kehittyminen yhteisöllisen ja yhteiskunnallisen toimijuuden perustana  
• Sosiaalipedagogiikan ja sosiokulttuurisen innostamisen perusteet  

ja sovellusmahdollisuudet vapaassa sivistystyössä  
• Yksilön ja ryhmien toimijuuden ja hyvinvoinnin edistäminen eli kohderyhmätietoinen 

hyvinvointitaitoja tukeva pedagogiikka  
• Syrjäytymistä ehkäisevän ja osallisuutta vahvistavan työn merkitys  

ja sovellusmahdollisuudet osana vapaata sivistystyötä  
• Ulos luokasta - yksilöiden ja ryhmien osaamisen vahvistumisesta yhteisöissä vaikuttamiseen 

Toteutus sisältää yhden lähipäivän kokonaisuuden alussa ja toisen sen lopuksi. Välissä jo-
kainen osallistuja tekee henkilökohtaisiin tavoitteisiin perustuvan oppimistehtävän yksin tai 
pienryhmässä. Oppimistehtävien tekoa tuetaan verkkovälitteisesti pienryhmittäin järjestet-
tävissä webinaareissa. Suoritukseen kuuluu myös vaihtoehtoisten moduulien suorittamisen 
jälkeen tehtävä oman oppimisen päättöarviointi. 

A. Yhteisöllisen pedagogiikan osaajana kehittyminen 1 op  
Perjantai 17.1.2020, Helsinki ja mahdolliset muut paikkakunnat*

Keskeiset sisällöt ja toteuttamistapa
• Omien yhteisöpedagogiikan vahvuuksien ja oppimistarpeiden tunnistaminen  
• Itsensä johtaminen, hyvinvointi ja omat voimavarat  
• Omien kohtaamis-, tunne- ja vuorovaikutustaitojen kehittäminen pedagogina taitoina  
• Osallisuutta tukeva ja dialoginen valmennus alan toimintaympäristössä  
• Yhteisöllinen pedagogiikka yksilöiden ja ryhmien oppimisen  

ja toimijuuden tukemisessa – perusteiden rakentaminen 

Toteutus sisältää yhden koulutuskokonaisuuden keskeisiin aihepiireihin johdattavan lähiope-
tuspäivän sekä oman lähtötason itsearviointia, osaamistarpeiden kartoittamista ja oppimista-
voitteiden asettamista tukevia verkkotehtäviä, jotka tehdään osin itsenäisesti ja osin pienryh-
missä. Suoritukseen kuuluu myös vaihtoehtoisten moduulien suorittamisen jälkeen tehtävä 
oman oppimisen päättöarviointi. 


