Uusia eväitä opetukseen!
INNOVAATIOKOULUTUKSET
Tule mukaan uudistamaan ajatuksiasi ja
toimintatapojasi
asiantuntijoiden johdolla.
Koulutukset järjestetään Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun (Xamk) Mikkelin
kampuksella kevään 2017 aikana Shake – innovaatiokokeilujen uusi malli –hankkeessa,
jota toteuttavat Xamk, Esedu, Otavan Opisto ja Helsingin yliopiston Ruralia-insituutti.
Koulutukset ovat avoimia ja maksuttomia kaikille alueen opettajille ja opetushenkilöstölle
sekä oppilaitosyhteistyöstä kiinnostuneille yritysten ja organisaatioiden edustajille!
Koulutukset järjestetään iltapäivisin klo 12-16 Xamkin Mikkelin kampuksella.

Ke 1.2.2017 Asenne menestystekijänä
Oletko omien asenteidesi vanki? Me elämme keskellä jatkuvasti nopeutuvaa muutosta. Miten asenteet vaikuttavat kykyysi luoda
yhteistyötä, kehittää uutta ja toimia menestyksellisesti tavoitteidesi saavuttamiseksi? Menestyäksemme – tai edes selviytyäksemme
meidän on opittava hyväksymään muutos ja opittava toimimaan muutostilanteessa nopeasti, mutta harkiten. Kouluttajana toimii Petri
Niskanen Niskanen Production Oy:stä.

To 23.2.2017 Ilmiöt ja tiimioppiminen osaksi opetusta
Kuinka valmistaa ja ohjata opiskelijoita tulevaisuuden työelämään? Miten kehittää opiskelijoiden työelämätaitoja, tiimityöskentelyä,
vuorovaikutusta, palautteen antoa, oppimaan oppimista tai esiintymistä? Valmennuksen tarkoituksena on tutustua tiimioppimisen ja
ilmiöoppimisen pedagogiikkaan, työkaluihin ja menetelmiin sekä ideoida sitä, kuinka kehittää opetusta näiden menetelmien avulla.
Ilmiöpuun avulla tutustutaan näiden eri pedagogioiden kehyksiin sekä muutamien eri teoreettisten mallien (SECI-malli, PBL ja
Projektimetodi) kautta laajennetaan omaa ymmärrystä pedagogioiden käytännön toteutuksesta. Kouluttajana toimii Janita Relander
Idema Oy:stä.

Pe 24.3.2017 Kokeilukulttuuri uutta luovana toimintatapana
Kokeilukulttuurin koulutusmoduuli auttaa osallistujia ymmärtämään nykyisen oppilaitoskulttuurin ja luovan, uutta synnyttävän
työkulttuurin eroja. Osallistujat saavat työkaluja muokata pienin, omassa työssä toteutettavin, askelin muutosta, jonka kautta
työkulttuureista tulee enemmän osallistavia, riskiä ottavia, kokeilevia ja yhteisöllisiä. Teemoja on kokeilukulttuuri ja kokeilemalla
kehittämisen idea, oppiva yhteisö uutta luovana yhteisönä sekä minikokeilut välineenä kehittää oppilaitoksen työkulttuuria
Kouluttajana toimii Tapu Nieminen Villinikkarit Oy:stä.

Ti 25.4.2017 Opettajasta valmentajaksi
Opettajasta valmentajaksi, miten ottaa uuden opettajuuden askeleita? Jatkuvasti kiihtyvä yhteiskunnan ja työelämän muutos,
digitalisaatio ja uusien sukupolvien arvo- ja asennemuutokset ovat luoneet niin ammatillisille oppilaitoksille kuin korkeakouluille
suuria muutospaineita, joihin pitäisi pystyä vastaamaan. Valmennuksen tarkoituksena on hakea vastauksia ja käytännön ratkaisuja
kysymyksiin, miten opettajan rooli ja työskentelytavat muuttuvat sekä miten valmentava toimintatapa voisi soveltua omaan työhön.
Kouluttajana toimii Maria Haapaniemi Idema Oy:stä.

To 18.5.2017 Projektioppimisen oivallukset
Valmennuksen tavoitteena on syventää opetushenkilöstön osaamista projektioppimisesta ja rakentaa kokeilukulttuuria omaan
oppilaitokseen. Päivän aikana tutustutaan projektitoiminnan ohjaamisessa käytettäviin työkaluihin keskittyen opiskelijoiden omien
vahvuuksien esille tuomiseen sekä palvelumuotoiluajatteluun osana projektien toteuttamista. Kouluttajana ZestMark Oy:sta Marja
Heinistö ja palvelumuotoilija Heidi Huovinen.

PAIKKOJA ON RAJOITETUSTI. ILMOITTAUDU MUKAAN HALUAMIISI PÄIVIIN TÄSTÄ
VIIMEISTÄÄN VIIKKOA ENNEN KOULUTUSTA.
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