Oppimista parhaimmillaan
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KOULUTUSTA
JARNO RÄSÄNENJA KURSSIA
muotoilun
lehtori
kasvun
tueksi
tai arjen iloksi

SNELLMANEDU

SYKSY
2020
IISALMI - KUOPIO - VARKAUS - VERKKO

AVOIN KORKEAKOULUOPETUS 
•Kirjoittamisen perusopinnot 30 op (JY)
23.10.2020-31.7.2021 Kuopio
•Kasvatustieteen perusopinnot 25 op (JY)
16.10.2020-31.7.2021 Kuopio, Iisalmi, Varkaus

ESIMIESKOULUTUKSET 

•Kuntatalouden ajankohtaispäivä 3.9. Iisalmi
•Miten varmistaa hyvä henkilöstökokemus ja paluu
uuteen arkeen korona-kriisin keskellä? 16.9. verkko
•Palvelumuotoilu uusien ratkaisuiden ja palveluiden
kehittämisen tukena 17.9.-15.10. verkko
•Verkkopalaverien mestarit 22.9. verkko
•Asiakaskokemuksen next level – mitä huomioida
"uudessa arjessa" 23.9. verkko
•Valmentava esimies -valmennus 7 op
24.9.2020-25.2.2021 Kuopio
•Tiimivastaavana työyhteisössä - Haasteet ja
mahdollisuudet 6.10. Iisalmi tai 7.10. Varkaus
•Minna Canth -foorumi: Oppivan työpaikan
johtaminen alk. 16.10. verkko
•Työelämän tietosuoja - yksityisyys työelämässä
20.10. verkko
•Johtaminen ja itsensä johtaminen muuttuvissa tilanteissa
- toivon ja merkityksen rakentaminen 27.10.-10.11. verkko
•Sopiva vai pätevä? Miten onnistua rekrytoinnissa?
29.10. verkko
•Työyhteisösovittelu - tehokas keino ristiriitojen
käsittelyyn 3.11. ja 10.11. verkko
•Palvelussuhteen päättäminen työntekijästä johtuvista syistä
5.11. verkko
•Tilastot ja logiikka johtamisen apuna
10.11.-3.12. verkko
•Tietosuojavastaavan peruskoulutus 3.-17.12. verkko

TYÖELÄMÄ- JA OPPIMISTAIDOT 

•Kuntatalouden ajankohtaispäivä 3.9. Iisalmi
•Opinnäytetyösparraus 5.9.-5.12. verkko
•Lähdeveron perusteet 15.9. ja 22.9. verkko
•Oppimisen vaikeudet 17.-24.9. verkko (maksuton)
•Palvelumuotoilu uusien ratkaisuiden ja palveluiden
kehittämisen tukena 17.9.-15.10. verkko
•Rohkeutta vuorovaikutukseen työssä ja arjessa 9.9. Kuopio
•Ajankäytön hallinta ja työtehtävien priorisointi 22.9. verkko
•Verkkopalaverien mestarit 22.9. verkko
•Rullaava ennustaminen ja budjetoinnin menetelmät – kohti
parempaan talouden ennustettavuutta ja kannattavuutta.
23.9. verkko
•Mobiililaitteiden tietoturva liikkuvassa työssä ja
etätyössä 1.10. verkko
•Tiimivastaavana työyhteisössä - Haasteet ja mahdollisuudet 6.10. Iisalmi tai 7.10. Varkaus
•Oikein hyvää suomea 7.10. verkko
•Aivoergonomiaa työhön läsnäolotaidoilla
7.-28.10. verkko
•Näin tulkitset tilastoja 13.10.-3.11. verkko
•Visuaalisen viestinnän perusteet ja työkalut
20.10.-29.10. verkko, Varkaus
•Sähköiset kokoukset kunnissa 23.10.-20.11. verkko
•Tunnetaitoja aikuisille 28.10.-11.11. verkko

•Tilastoista apua liiketoimintaan 4.-6.11. verkko
•Tietosuojavastaavan peruskoulutus 3.-17.12. verkko
•Ratkaisukeskeinen coach ja valmentaja -koulutus 30 op
1.3.2021-7.10.2022 Kuopio
•Voimavarakeskeinen työnohjaajakoulutus 2021-2023
60 op alkaen 26.8.2021 Kuopio

KASVATUS- JA OPETUSALA 

•Oppiminen, innostus ja tiedekasvatus 8.9. verkko
(maksuton)
•3D-mallintaminen oppimisen välineenä 15.9. Iisalmi
•Matikkanälkä 1 16.-30.9. verkko
•Lukio-opiskelijan oppimaan oppiminen ja tukeminen 21.9.-19.10. Verkko
•Ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja 30 op
22.9.2020-21.5.2021 Kuopio
•Opi kuvien ja tukiviittomien käyttöä kommunikoinnin
tukena 22.-23.9. Varkaus
•Verkkokoulutuksen suunnittelun perusteet 29.9.3.11. verkko
•Ratkaisukeskeinen lyhytterapeutti, sisältää psykoterapeuttiset valmiudet 50 op 29.9.2020-11.2.2022 Kuopio
•Oivaltava opettaja - tulevaisuuden taitojen rakentaja ja tien näyttäjä 30.9.- 25.11. verkko
•Laaja-alaisia valmiuksia 2. asteen opinto-ohjaukseen
ja opiskelijan tukitoimiin 7 op 1.10.2020 - 31.5.2021
verkko
•Matikkanälkä 2 21.10.-4.11. verkko
•Monipuolista ja oppilasta tukevaa etäopetusta
22.10.-12.11. verkko
•Toiminnan laadun arviointi perhepäivähoidossa
22.10. Iisalmi
•Jännittäjäryhmän ohjaajakoulutus 29.10. Kuopio
•Tiedekasvatuksen perusteet 2 op
2.11.-5.12. verkko (maksuton)
•Musa tuntuu! - Musiikillinen tunne- ja vuorovaikutusleikki 13.11. Iisalmi tai 14.11. Varkaus
•Etäopetuksen pedagogiikka, tietosuoja ja pelisäännöt
26.11. verkko
•Lasten aistiyliherkkyys 20.11. verkko
•Iloa ja toimintaa varhennettuun englannin opetukseen!
3.12.2020-29.1.2021 Iisalmi
•Opi kuvien ja tukiviittomien käyttöä kommunikoinnin
tukena jatkokurssi 9.-10.2.2021 Varkaus
•Mini-Nepsy 11.-12.2.2021 Iisalmi
•Lasten ja nuorten tunnetaito-ohjaajakoulutus 40 op
15.3.2021-16.3.2022 Kuopio
•Voimavarakeskeinen työnohjaajakoulutus 60 op
26.8.2021-2023 Kuopio
•Rehtorin selviytymispaketti, hallinto ja juridiikka,
non-stop, verkko
•Flippaamaan – Flipped Classroom haltuun,
non-stop, verkko
•Pedagogiset tukitoimet varhaiskasvatuksessa ja
esiopetuksessa, non-stop, verkko
•Pedagogiset tukitoimet varhaiskasvatuksessa ja
esiopetuksessa 2 op jatkokurssi, non-stop, verkko

SOSIAALI- JA TERVEYSALA 

•Mindfulness-ohjaajakoulutus 10 op 28.8.-30.1.2021Iisalmi
•Ratkaisukeskeinen lyhytterapeutti 20 op
15.9.2020-1.9.2021 Kuopio
•Muistisairaan ymmärtävä kohtaaminen 16.9. Kuopio
•Ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja 30 op
22.9.2020-21.5.2021 Kuopio
•Motivoiva keskustelu -menetelmäkoulutus
28.9.-12.10. verkko
•Muistikuntoutuksen perusteet 1 op 28.9.-29.11. verkko
•Ratkaisukeskeinen lyhytterapeutti, sisältää psykoterapeuttiset valmiudet 50 op 29.9.2020-11.2.2022 Kuopio
•Ratkaisukeskeisen taideterapian perusteet 20 op
2.10.2020-27.3.2021 Kuopio
•Perhearviointi - Perheen toimintakyvyn, voimavarojen,
vahvuuksien ja vaikeuksien arviointimenetelmäkoulutus 3
op 7.10.-9.12. Iisalmi
•Mobiililaitteiden hyödyntäminen ikäihmisten parissa työskennellessä 14.10.-18.11. verkko
•Purentaelimistön (TMD) fysioterapia 23.10. Varkaus
•Jännittäjäryhmän ohjaajakoulutus 29.10. Kuopio
•Hengitys, mentalisaatio ja kipu 30.10. Kuopio
•Luontohoiva-ohjaajakoulutus 10 op
9.11.2020-12.4.2021 Kuopio
•Ratkaisukeskeinen psykoedukatiivinen perhetyö
10.-11.11. Kuopio
•Lasten aistiyliherkkyys 20.11. verkko
•Kuvataidemenetelmien soveltaminen asiakastyössä 3 op
22.1.- 28.5.2021 Iisalmi
•Mini-Nepsy 11.-12.2.2021 Iisalmi
•Palautumisohjaajakoulutus 10 op 12.2.-2.10.2021 Kuopio
•Perhekompassi - työväline kriisin kohdanneiden
perheiden tukemiseen 15.-16.2.2021 Kuopio
•Rorschach-erikoistumiskoulutus (CS & R-PAS) 16 op
19.2.2021-12.2.2022 Kuopio
•Ratkaisukeskeinen coach ja valmentaja -koulutus 30 op
1.3.2021-7.10.2022 Kuopio
•Voimavarakeskeinen työnohjaajakoulutus 60 op
26.8.2021-2023 Kuopio
•Hengitys itsesäätelyn ja hengityksen tukena,
hengityskoulu 6 op 22.9.2021-10.12.2021 Kuopio
•iPad neuropsykiatrisen asiakkaan terapiassa 1,
non-stop, verkko

KIELIKURSSIT VERKOSSA 

•Englannin keskeistä kielioppia ja kuuntelua verkossa
22.9.-3.11.
•Harjoittele englannin puhumista ja kuuntelua verkossa
23.9.-9.12.
•Englannin ääntämiskurssi verkossa 29.9.-8.12.
•Kiinan alkeet 29.9. -17.11.
•Practise Business English Speaking and Listening Online
1.10.-12.11.
•Por favor - espanjan intensiiviset alkeet 29.10.-26.11.
•Englannin kieliopin ja kuuntelun jatko verkossa
3.11.-15.12.
•Työsähköposteja englanniksi -verkkokurssi 4.11.-16.12.
•Pagizemmo karjalakse - Karjalan kielen alkeet
25.1.-19.4.2021
•Ruotsin perusteet - verkkokertauskurssi, non-stop

Lue lisää verkosta ja
ilmoittaudu mukaan!
www.snellmanedu.fi

AKTIIVISET AIKUISET
– HARRASTUKSIA KAIKILLE 

•Kirjoittamisen ilo 31.8. verkko (maksuton)
•Sanomalehtikahvila 9.9.-9.12. Kuopio  
•Omat tarinat kirjaksi 9.9.-7.10. verkko
•Valokuvapäiväkirjamenetelmän starttipaja
16.9.-3.11. verkko
•Osakesäästämisen peruskurssi 17.9.-8.10. verkko
•Nautitaan kirjoittamisesta - intensiivinen kirjoittajakurssi
18.-20.9. Kuopio
•Kertomuksia elämästä I 22.9-17.11. Kuopio
•Kertomuksia elämästä II 22.9.-17.11. Kuopio
•Kotiseutuni Kuopio -historiaryhmä 23.9.-18.11. Kuopio
•Mindfulness - opi arvostamaan itseäsi
26.9. Varkaus tai 24.10. Kuopio tai 7.11. Iisalmi
•TRE-stressinpurkuliikkeillä vapaaksi jännityksistä
3.10. Varkaus
•Superhyvää suolistolle, keholle ja mielelle
24.10. Varkaus
•Tunnetaitoja aikuisille 28.10.-11.11. verkko
•Sääilmiöt ja niiden syntymekanismit
7.11.-5.12. verkko
•Hoitava hengitys 28.11. Varkaus

SUKUTUTKIMUSKOULUTUKSET
VERKOSSA 

•SukuStartti 8.-10.9.
•DNA-testit sukututkimuksen apuna, peruskurssi
14.-28.9.
•Sukututkimuksen tekstitulkintoja ja lyhenteitä
16.9.-7.10.
•Sukunimet sukututkimuksessa 17.9.-1.10.
•Sukututkimustiedot kirjaksi 21.9.-23.11.
•Ortodoksisukujen tutkimuksen perusteet 5.-19.10.
•Isoisää etsimään 6. ja 13.10.
•Kartat ja karttojen asiakirjat sukututkimuksen
rikastuttajana 14.-28.10.
•Henkikirjojen käyttö sukututkimuksessa 2.-16.11.
•Mitä DNA-tulokset kertovat suvustamme? 3.-10.11.
•Sukututkija siirtolaisten jäljillä 4.11. ja 11.11.
•Arkistojen aarteet 17.11.-1.12.
•Sotilaiden ja käsityöläisten sukututkimuksesta
18. ja 25.11.

LASTEN YLIOPISTO 

•HistoriaVIKE 22.9.-24.11. verkko
•LuontoVIKE 23.9.-25.11. verkko
•Tiedekasvatuksen perusteet
2.11.-5.12. verkko (maksuton)

LEARN@WORK
- oppimisen palvelut työyhteisöille
Haluatko tietää mitä työyhteisössäsi tulisi vahvistaa ja
kehittää, jotta oppiminen ja tiedon jakaminen tehostuisi?
Entä jos työyhteisösi oppimista edistäisivät valmennuksen käyneet oppimisagentit? Tutustu uusiin työyhteisöille
suunnattuihin oppimisen palveluihin ja kysy lisää! Saatavilla myös räätälöidyt ryhmävalmennukset sekä digitaalinen oppimisympäristö. 

ISOVERSTAS
- oppilaitosten kehittäjäyhteisö
Isoverstas on kehittäjäyhteisö, joka tarjoaa jäsenilleen ja organisaatioille kanavia, työvälineitä ja sisältöjä digioppimisen kehittämiseen ja opetustarjontaan. Kehittäjäyhteisö on digioppimisen osaamisen
varmistaja.


TUTUSTU meneillä oleviin hankkeisiin verkkosivuillamme! 

DiKATA, Geronet, Ketterä oppija työssä ja työtä hakemassa ja Phereclos.

OPPIMISEN ILOA IISALMESSA, KUOPIOSSA,
VARKAUDESSA JA VERKOSSA YMPÄRI VUODEN!
SnellmanEDU yhdistää Snellman-kesäyliopiston toiminnan,
Learn@work-palvelut työyhteisöille ja Isoverstaan palvelut
oppilaitoksille. Tutustu palveluihimme verkossa:
snellmanedu.fi

OPPIMISTA PARHAIMMILLAAN
Tilaa uutiskirjeemme: snellmanedu.fi 

snellmanedu.fi
044 746 2840
asiakaspalvelu@snellmanedu.fi

