
Yhteisölliset osallistavat 
menetelmät verkko-
koulutuksissa (2 op) 
Koulutus järjestetään yhteisöllisiä menetelmiä käyttäen, 
osallistujat jaetaan valmennusryhmiin, joita fasilitoidaan ja 
kehittävän oppimistehtävän voi tehdä työelämälähtöisesti. 

Koulutukseen kuuluu 2 webinaaria sekä 6 erilaista teemaa, 
jotka toteutetaan verkossa. Valmiit oppimistehtävät esitellään 
pienryhmille tammikuussa. Joustavuutta on lisätty niin, että 
vaikka koulutus järjestetään suomeksi, niin oppimistehtävät 
voi palauttaa ruotsiksi tai englanniksi. Vain kolmeen teemaan 
osallistuminen on pakollista 2 op toteutuksessa, kaikkiin saa 
osallistua. 

Humak järjestää 3.11.2020 – 29.1.2021 täydennyskoulusta 
vapaan sivistystyön opettajille, kouluttajille, ohjaajille ja 
suunnittelijoille. 

Ajankohta: marras 2020 - tammikuu 2021 
Laajuus: 2 opintopistettä (op) 

Toteutus:  
3.11. Aloituswebinaari klo. 9.00 – 11.30 
Yhteisöllistä verkkotyöskentelyä 

Verkkotapaamiset 
Verkkotapaamiset osallistavien menetelmien parissa. 
Oppimateriaaliin perehtymistä ennen teematapaamisia 
käänteisen oppimisen periaatteella (flipped learning, 
tekemällä oppiminen) 

•  10.11. Teema 1, 14.30-16.00 
•  12.11. Teema 2, 14.30-16.00 
•  17.11. Teema 3, 14.30-16.00 
•  19.11. Teema 4, 14.30-16.00 
•  24.11. Teema 5, 14.30-16.00 
•  26.11. Teema 6, 14.30-16.00 

17.12.2020 Yhteinen välitapaaminen 
webinaari klo. 9.00 – 11.30 

Kehittävä oppimistehtävä 
Kehittävän oppimistehtävän tekemistä ja sen esittäminen. 
Palautusvaihtoehdot Hoodle oppimisympäristön ryhmä-
keskustelualue tai pienryhmissä esittely.  

Pienryhmille varattuja webinaaripäiviä: 
12., 14. ja 19.1.2021, klo 13.30-16.00. 

Kustannukset: Koulutus toteutetaan Opetushallituksen tuella 
ja on osallistujille ilmainen. Koulutus tapahtuu täysin verkossa. 
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Yhteisölliset osallistavat 
menetelmät verkkokoulutuksissa (2 op) 
Koulutus on suunnattu vapaan sivistystyön opettajille, kouluttajille, 
ohjaajille ja suunnittelijoille, joiden työn tavoitteena on tuottaa ihmisille
mahdollisuuksia kehittyä henkilökohtaisesti ja ryhminä sekä toimia 
yhteisöjen ja yhteiskunnan jäseninä. 

Koulutuksessa vahvistetaan osallistujien yhteisö- ja sosiaalipedagogista 
osaamista. Koulutuksessa käydään läpi koulutussuunnittelua, verkko-
valmentamista ja tekniikoita, jotka tukevat yhteisöllisyyttä ja oppimista 
verkossa. 

Yhteisöllisellä pedagogiikalla tarkoitetaan koulutuksessa valmiuksia k
sellaisia opetuksellisia menetelmiä verkossa, joissa oppiminen tapahtu
ryhmän yhteisessä toiminnassa. 

Osallistavilla menetelmillä tarkoitetaan tapoja aktivoida opiskelijoita 
osallistumaan yksin ja yhdessä aktiivisesti oppimisprosessiin mm. tiedo
tuottamiseen ja jakamiseen, ryhmäprosesseihin verkossa, keskusteluihi
valintoihin, vertaistukeen ja vertaisarviointiin. 

Jokainen osallistuja tekee henkilökohtaisiin tavoitteisiinsa perustuvan 
oppimistehtävän yksin tai pienryhmässä. Näiden tehtävien tulokset jaet
myös muille osallistujille. 

Koulutuksessa valmentajina toimivat Humakin lehtorit Erja Anttonen, 
Susanna Pitkänen ja Päivi Timonen. 

Ilmoittautuminen 
Koulutukseen otetaan ilmoittautumisjärjestyksessä 50 osallistujaa. 

Ilmoittaudu koulutukseen viimeistään 28.10.2020 osoitteessa: 
https://elomake.humak.fi/lomakkeet/344/lomake.html 
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Lisätietoja 
Susanna Pitkänen, 
susanna.pitkanen(at)humak.fi, 
+358 50 4759487 
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