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KÄYTÄNTÖ 2:
KONSULTTIRYHMÄTYÖSKENTELY

VERTAISOPPIMINEN

Konsulttiryhmätyöskentely on kehittäjien ja
kouluttajien keskinäistä pienryhmätyöskentelyä
ja kollegiaalista tukea, jossa erilaisista rooleista
KÄYTÄNTÖ 4:
käsin tutkitaan vuorotellen jokaisen ryhmäläisen
CROSS-EXPERTISE MENTOROINTI
ajankohtaisia työhön liittyviä kysymyksiä.
Tarjoamme hankkeen aikana teille erilaisia
Toteutus 1: 16.3. - 25.5.2022
(CEM)
Jokaisesta
käytäntöjä kohdata kollegoita ympäri Suomen.
Toteutus 2: 7.2. -18.4.2023
CEM on kahden tasavertaisen asiantuntijan
käytännöstä
Pääset oppimaan ja jakamaan kokemuksia heidän
syntyy koonti
mentorointia ja vertaisoppimista.
verkkoon!
kanssaan. Käytännöt soveltuvat myös kouluttajien
Mukaan ilmoittautuneille etsitään sopiva
SAVE
ja kehittäjien työssä käytettäväksi. Kokeile ensin
mentori eli opettajakollega toisesta
itse ja käytä sitten omassa työssäsi.
korkeakoulusta ja järjestämme kaikille yhteiset
THE
Lisäksi haluamme rakentaa näistä käytännöistä
verkkokahvit. Lisäksi sinä ja parisi päätätte
pysyviä toiminta-malleja KouKe-verkostossa
yhteisesti mentoroinnin tapaamiset ja niiden
DATES
käytettäväksi tulevaisuudessa.
sisällöt.
Rakennamme myös verkkoon pysyvää kotipesää
1. toteutus syksy 2022 (28.9.- 14.12.)
korkeakoulupedagogiikan toimijoille.
2. toteutus kevät 2023 (26.1.-17.5.)
LÄHETÄMME

Tulossa myös
Pessimispeda Katsaus vertaisArtikkeli
gogiikan
oppimisen
study group käytänteistä
kirjaan luku
käytännöstä

LISÄTIETOA
Vertaisoppimisen
osaamismerkki

KÄYTÄNTÖ 1:
OPEN SPACE-SEMINAARIT
Seminaari, jossa osallistujien toiveista ja tarpeista
muodostuu ohjelma. Seminaarissa osallistujat
saavat jakaa omaa osaamistaan, tietojaan ja
kokemustaan.
1. seminaari 30.8.2022 (Oulu)
2. seminaari 5.10.2022 (paikka tarkentuu)
3. seminaari syksy 2023 (hankkeen päätössem.)

KOUKE-KAIKKI
SPOSTILISTALLA

KÄYTÄNTÖ 3:
VIRTUAALISET VERTAISLOUNAAT
Lounasta yhdessä kollegoiden kanssa!
Ilmoittaudu mukaan, me jaamme teidät neljän
hengen "pöytäseurueisiin" ilmoitettuina päivinä
klo 11-13.
1. lounas 26.1.2022
2. lounas 27.4.2022
3. lounas 28.9.2022 4. lounas 7.12.2022

KÄYTÄNTÖ 5:
ARTIKKELILUKUPIIRI VERKOSSA
Haluaisitko ehtiä tutustumaan ajankohtaisiin
artikkeleihin opetuksesta ja oppimisesta? Liity
lukupiiriin, jossa luet artikkelin haluamastasi
aiheesta ja kuulet toisten lukemista artikkeleista.
1. lukupiiri syksy 2022
2. lukupiiri kevät 2023
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3.PERIAATTEIDEN
JAKAMINEN

JATKUVAN
OPPIMISEN
PEDAGOGIIKKA

Kevät 2023: jatkuvan oppimisen
pedagogisten periaatteiden webinaarit ja
osaamismerkki

Jatkuvan oppimisen pedagogiikka teemassa luomme jatkuvalle oppimiselle

MATERIAALIA

pedagogiset periaatteet (design
principles), joita koukelaiset voivat
hyödyntää omassa korkeakoulussa.
Periaatteita työstetään hankkeen aikana
eri tavalla.

OPAS jatkuvan
oppimisen
pedagogisista
periaatteista

LÄHETÄMME LISÄTIETOA
TAPAHTUMISTA

1.PERIAATTEIDEN
BENCHLEARNING
Kevät 2022 jatkuvan oppimisen
periaatteiden benchlearning:
1. Jatkuvan oppimisen itsearviointivaihe
(28.2. – 10.3.2022)
2. Vertaisoppimisen lähtölaukaus –
webinaari 17.3.2022 klo 13-15
3. Vertaisoppimisen prosessi ryhmien
aikataulujen mukaan (18.3.2022 –
22.4.2022)
4. Kokoava webinaari 2.5.2022 klo 9-12
"Mitä opimme jatkuvan oppimisen
pedagogiikasta"

SPOSTILISTALLA
KOUKE-KAIKKI
@LISTS.OULU.FI

Blogikirjoituksia
2021
2022
2023

Jatkuvan
oppimisen
pedagogiikka
osaamismerkki
Kirjallisuuskatsaus: mitä
tiedämme jatkuvan
oppimisen
pedagogiikasta

2.PERIAATTEIDEN
TARKENTAMINEN
Syksy 2022: periaatteiden tarkentaminen,
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HYVINVOIVA JA
YHTEISÖLLINEN
KORKEAKOULU
KOULUTUS: MATKA
YHTEISÖLLISEEN HYVINVOINTIIN

TEEMA 1: OMIEN HYVINVOINTIikuu TAITOJEN KEHITTÄMINEN
Helm
2022

Verkkoluennot:
Omien hyvinvointitaitojen kehittäminen
korkeakoulutyössä
Työhyvinvointikokemuksia etätyön ajassa
Verkkotyöpaja 28.2. klo 14-16:
Hyvinvointitaidoista voimavaroja arkeen

TEEMA 2: OPISKELIJOIDEN
HYVINVOINNIN TUKEMINEN

Koulutus tarjoaa välineitä ymmärtää ja edistää niin
u
Verkkoluennot:
lisku
Maa
kouluttajan omia hyvinvointitaitoja kuin
2
Opiskelukyvyn tukeminen
202
pedagogista hyvinvointia sekä opettajien että
Tunne- ja vuorovaikutustaidot opetuksessa
opiskelijoiden näkökulmasta. Koulutus antaa myös
Verkkotyöpaja 5.4. klo 14-16:
valmiuksia tukea opiskelukykyä osana opetustyön
Työvälineitä opiskeluhyvinvoinnin tukemiseen
arkea. Lisäksi tarkastelemme hyvinvointia
sosiaalisena sekä rakenteellisena ilmiönä ja
TEEMA 3: OPETTAJAN PEDAGOGINEN
tunnistamme hyvinvoinnin yhteisöllisiä
HYVINVOINTI JA YHTEISÖLLISYYS
ulottuvuuksia. Koulutusprosessi koostuu kolmesta
Avoin webinaari 7.4. klo 12-16 (erillinen ilmoit.)
teemasta ja huipentuu päätösretriittiin. Teemat
Opettajan hyvinvoinnin tekijät ja yhteisö
sisältävät verkkoluentoja, webinaareja sekä
u
u
tik pedagogisen hyvinvoinnin rakentajana.
verkkotyöpajoja.
Huh 22
Verkkoluennot:
20
OSAAMISKARTOITUS
Pedagoginen hyvinvointi opetustyössä
Osaamiskartoitus hankkeen alussa ja lopussa
Sosiaalinen hyvinvointi ja osallisuus työyhteisössä
(kaikista osatavoitteista): toimii osahankkeiden
Verkkotyöpaja 2.5. klo 14-16:
tukena kehittymistavoitteiden määrittelemisessä
Pedagogisen hyvinvoinnin edistäminen
sekä reflektointityökaluna osallistujien oman
hyvinvoinnin, yhteistöllisyyden ja kehityksen
PÄÄTÖSRETRIITTI 30.5-1.6.2022
Koulutus huipentuu retriittiin Backbyn kartanoon.
tiedostamisessa.
Luontokävelyiden, uinnin ja saunomisen lomassa
HYVINVOINNIN TUKEMINEN
matkapäiväkirjojen yhteisöllistä reflektointia.
Hyvinvoinnin tukeminen: Tutkimuspohjainen
Työpajoissa perehdytään itsemyötätunnosta
kehittäminen, webinaarit (mm. 7.4. avoin
lähtevään yhteisölliseen myötätuntoon sekä
webinaari), materiaaleja ja työkaluja hyvinvoinnin työstetään yksilöllisen kokemuksen ja rakenteiden
tukemiseksi.
välistä vuoropuhelua.

MATERIAALIPANKKI
VERKKOLUENNOT
Koulutuksen kaikki verkkoluennot ovat kaikkien
hyödynnettävissä korkeakoulupedagogiikan
koulutuksissa ja kehittämistyössä.
HYVINVOINTITYÖKALUJA
Materiaalipankkiin kootaan myös muuta
materiaalia ja hyvinvointityökaluja, joita
hankkeeseen osallistuvat voivat hyödyntää
työnsä tukena.
Hyvinvointiosaamisen
osaamismerkki

LISÄTIETOA SPOSTILISTALLA
KOUKE-KAIKKI@LISTS.OULU.FI
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PEDAGOGINEN
JOHTAMISTOIMINTA

K

Kaikille avoin webinaari
PEDAGOGISEN
JOHTAMISTOIMINNAN WEBINAARI
30.5.2023 KLO 9-11

PEDAGOGISEN
JOHTAMISTOIMINNAN TUTKIMUSJA KEHITTÄMISPROSESSI

KEHITTÄMISPAJAT

Mukana oleville korkeakouluille tarkoitettu
palvelumuotoilun keinoin tehtävää
pedagogisen johtamistoiminnan
kehittämistä.

Mukaan jo valituille tutkimus- ja
kehittämisprosessiin osallistuville
korkeakouluille tarkoitetut
kehittämispajat:

Tutkimus- ja kehittämisprosessin tavoitteena on
osallistuvien korkeakoulujen kanssa kehittää ja
tutkia pedagogisen johtamisen pedagogisten
ratkaisujen, oppimisen ohjaamisen käytäntöihin
liittyvää johtamistyötä sekä korkeakoulupedagogien
yhteisöohjautuvuutta osana pedagogista
johtamistoimintaa

15.2.2022 klo 9-11.30
26.4.2022 klo 9-11.30
4.10.2022 klo 9-11.30
14.2.2023 klo 9-11.30

MUUT MATERIAALI
Pedagogisen
johtamistoiminnan
opas

Podcasteja ja
blogikirjoituksia
aiheesta

Peda
joht.toim.
osaamismerkki

Webinaarissa avataan korkeakoulujen
pedagogisen johtamisen tilannekuvaa,
vahvuuksia ja haasteita päättyvän tutkimus –
ja kehittämisprosessin pohjalta.

LISÄTIETOA SPOSTILISTALLA
KOUKE-KAIKKI@LISTS.OULU.FI
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