Lapsen osallisuus varhaiskasvatuksessa (OPH)
Aikuis- ja täydennyskoulutuspalvelut AIKOPA on saanut opetushallitukselta rahoituksen lapsen osallisuutta
varhaiskasvatuksessa edistävään koulutushankkeeseen.
Koulutusten tavoitteena on kehittää henkilöstön osaamista ja ymmärrystä lapsen osallisuuden kehittämisestä
varhaiskasvatuksessa.
Koulutuspäivät muodostavat kokonaisuuden, mutta
myös yksittäisiin koulutuspäiviin on mahdollista osallistua. Ilmoittautuminen jokaiseen jaksoon tapahtuu erikseen. Koulutukset ovat osallistujille maksuttomia,
mutta mahdolliset matka- ja sijaiskulut jäävät työnantajalle. Koulutuspaikkana on Kajaani.
Koulutuksiin osallistujat otetaan ilmoittautumisjärjestyksessä. Ilmoittautuneille lähetetään tarkemmat tiedot koulutusjärjestelyistä noin kahta viikkoa ennen koulutuksen pitämistä. Koulutuspäivien aiheet ovat seuraavat:
Oppimisympäristön sosiaalinen ulottuvuus
Kouluttaja: Tuula Honkanen
Aika: torstai 26.1.2017 kello 9.00–15.00
Lähiopetus, osallistujamäärä 30 henkilöä.
Jotta oppiminen on mahdollista, suhteet kaikilla tasoilla täytyy olla turvallisia ja luottamuksellisia. Miten aikuisena voi kehittää lasten sosiaalisia yhteyksiä niin, että lapsi on osallisena toiminnassa? Miten
eri ammattiryhmät voivat vaikuttaa turvalliseen oppimisympäristöön toiminnan ja leikkien kautta? Miten lasta kuullaan ja arvostetaan ympäristön rakentumisessa? Miten lapsen aloitteisiin otetaan kantaa
ja miten niihin vastataan? Miten aikuisten arvot vaikuttavat käsitykseemme lapsen hyvästä käyttäytymisestä?

Fyysinen oppimisympäristö
Kouluttaja: Arto Laukkanen
Aika: perjantai 17.3.2017 kello 9.00–15.00
Lähiopetus, osallistujamäärä 30 henkilöä.
Miten muokataan fyysinen oppimisympäristö sellaiseksi, että lapsi on itseohjautuva ja lapsen on mahdollista olla aloitteellinen ja osallinen toiminnassa? Miten erilaisilla sosiaalisilla muodoilla ja ratkaisuilla
ohjataan oppimista? Mikä merkitys fyysisellä ympäristöllä on oppimisen ja lapsen viihtymisen kannalta?
Miten lapsi otetaan mukaan vaikuttamaan ympäristöönsä? Miten aikuinen antaa riittävästi tilaa lapselle,
jotta lapsen mielipiteen kunnioitus lapsen on aitoa. Miten rakennetaan ympäristö, joka mahdollistaa
lapselle riittävän määrän liikkumista ja fyysistä aktiivisuutta?

Paikallinen oppimisympäristö
Kouluttaja: Päivi Virkki
Aika: perjantai 12.5.2017 kello 9.00–15.00
Lähiopetus, osallistujamäärä 30 henkilöä.
Miten otetaan sekä sosiaalinen yhteisö että lähiympäristö mukaan lapsen oppimisympäristöön? Miten
rakennetaan ilmiöpohjaista ja laaja-alaista oppimisympäristöä? Miten lasten aloitteet ja mielenkiinnon
kohteet otetaan toiminnan perustaksi? Millaiset paikalliset kohteet olisivat hyviä vierailun kohteita?
Kiellot ja aikuisten pelot rajoittavat lasten kasvua ja kehitystä, mitä normit ja sisäiset säännöt estävät
todellisuudessa?

Tekninen oppimisympäristö
Kouluttaja: Emmi Ronkainen, Riikka Sipilä
Aika: Elokuu 2017 (viikko 32) kello 9.00–15.00
Pidetään työpajoina, osallistujamäärä 30 henkilöä
Miten tieto- ja viestintätekniikan välineet ja sovellukset lisäävät lapsen osallisuutta tai positiivista virettä sosiaalisiin suhteisiin? Miten teknologia voi toimia osallisuuden edistäjänä päiväkotiympäristössä?
Millainen on kasvattajien teknologinen ympäristö, millaisia asioita siihen kuuluu? Digitalisaatio toimintakulttuurin muuttaja? Laitteet ja ohjelmistot eivät ole itsessään merkityksellisiä vaan niitä on käytettävä pedagogisesti ja didaktisesti merkityksellisesti ja tavoitteellisesti.

Laadukas varhaiskasvatus
Kouluttaja: Tuula Honkanen
Aika: perjantai 8.9.2017 kello 9.00–15.00
Lähiopetus, osallistujamäärä 30 henkilöä
Tule saamaan työkaluja tavoitteellinen kasvatustyö ja tarpeet kasvattajan työkalupakkiisi! Millaisia paineita ja tarpeita on tällä hetkellä? Miten järjestetään laadukas varhaiskasvatus erilaisista lähtökohdista
tuleville lapsille ja perheille? Millaisena nähdään nykypäivän laadukas varhaiskasvatus? Miten eri ammattiryhmät tuovat omaa osaamistaan yhteiseen, laadukkaaseen varhaiskasvatuksen oppimisympäristöön? Millaiset vahvuudet eri ammattiryhmillä on? Jäävätkö jonkun ammattiryhmän vahvuudet vajaakäytölle?
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