Kiljavan väyläopinnot työyhteisön kehittäjän (yhteisöpedagogi)
monimuotokoulutukseen 60 op, 1,5 vuotta
Kiljavan opisto kokoaa 10 hengen ryhmän suorittamaan avoimia amk-opintoja tavoitteenaan pyrkiä
tutkinto-opiskelijaksi Humanistiseen korkeakoulun (Humak) työyhteisön kehittäjän opintoihin.
Kohderyhmänä ovat ensisijaisesti pääluottamusmiehet, luottamusmiehet ja työsuojeluvaltuutetut, EWCedustajat sekä ammattiliittojen henkilöstö.
Kiljavan opisto järjestää Humakin opintojen lisäksi tukitoimia tälle ryhmälle opiskeluvalmiuksien
parantamiseksi.
Kiljavan opiston ay-kursseja suorittaneille ja ay-liikkeen parissa toimiville voidaan hyväksilukea arviolta
noin 20-30 opintopisteen opinnot siinä vaiheessa, kun he ovat päässeet tutkinto-opiskelijoiksi.

Suoritettavat Humakin opinnot 2020-2021:
Syyslukukausi 2020 (20 op)
•
•
•
•

Muuttuva työelämä ja uudet työn muodot 5 op (luento- ja verkko-opetus)
22.9. ja 2.11.
Suomen kieli ja viestintä 5 op (verkkokurssina)
10.-11.9. ja 5.-6.11.
Yrittäjyys 5 op (verkkokurssina)
10.-11.9, 8.-9.10. ja 5.-6.11.
Osallisuus työyhteisössä 5 op (luento- ja verkko-opetus) 23.9. ja 5.10.

Kevätlukukausi 2021 (22 op)
•
•

•
•
•

Valmentava työote 5 op (verkossa itsenäisesti)
Viestintä- ja kommunikaatio-osaaminen 5 op
(verkkokurssina)
14.-15.1, 11.-12.2. ja 11.-12.3.
Englannin kielen valmentavat opinnot 2 op (verkkokurssina),
ahot vapaasti valittavat opinnot
Yritystoiminnan perusteet 5 op (verkkokurssina)
14.-15.1., 11.-12.2., 11.-12.3., 8.-9.4. ja 6.-7.5.
Taloussuunnittelu ja –hallinto 5 op (verkkokurssina)
11.-12.2, 11.- 12.3., 8.-9.4. ja 6.-7.5.

Syyslukukausi 2021 (18 op)
Aikataulut ilmoitetaan myöhemmin.
•
•
•
•

Yhteisöpedagogin ammatillisuus 5 op (verkkokurssina)
Yhteisöpedagogi työyhteisön kehittäjänä 5 op (luento- ja
verkko-opetus)
Opiskeluvalmiudet 5 op (verkkokurssina)
Ruotsin kielen valmentavat opinnot 3 op (verkkokurssina),
ahot vapaasti valittavat opinnot

Edellä mainittujen opintojaksojen suorituksesta kertyy yhteensä 60 op ja nämä suoritukset
hyväksiluetaan täysimääräisinä, jos kyseinen henkilö hakeutuu ja tulee valituksi Humakin tutkintoon
johtavaan koulutukseen työyhteisön kehittäjän (yhteisöpedagogi) monimuotokoulutuksessa.
Lue lisää väyläopinnoista Humakin sivuilta:
https://www.humak.fi/avoin-amk/vaylaopinnot-tutkintokoulutukseen/
Opiskelua tuetaan Kiljavan opistolla järjestettävillä tuutortapaamisilla.
Ensimmäinen kokoontuminen Kiljavan opistolla on
8.-9.8.2020 (la-su, lounaasta lounaaseen, tarkempi ohjelma
lähetetään ilmoittautuneille juhannusviikolla).
Maanantaina 10. elokuuta Humak järjestää opintojen
aloitustilaisuuden uusille opiskelijoille Helsingissä.
Näillä ensimmäisillä kokoontumiskerroilla käydään läpi
opiskeluun liittyvät käytännön järjestelyt. On siis tärkeää olla
silloin paikalla.
Tuutor-tapaamisia (pe-la) on kaksi syyslukukaudella 2020,
kaksi kevätlukukaudella 2021 ja kaksi syyskaudella 2021.
Yksi Humakin opintopiste vastaa keskimäärin 27 tunnin työtä. Varaudu siis siihen, että koulutuspäivien
lisäksi jokaisella opintojaksolla tehdään omatoimisesti tehtäviä, luetaan kirjallisuutta ja kirjoitetaan
erilaisia tekstejä yksin tai ryhmässä.
Opiskelu työn ohessa on vaativaa ja tarvitset omatoimista otetta kurssien suorittamiseen. Opiskelu
vaatii myös tietoteknisiä valmiuksia sekä laitteita.
Kiljavan opiston koulutusmaksu on 600 €, johon sisältyy Humakin väyläopinnot sekä sen lisäksi
erillistä Humakin lehtoreiden opastusta, Kiljavan tuutor-tapaamiset sekä etäohjausta ja -tehtäviä.
Lisäksi hinta sisältää Kiljavan lähipäivillä ohjelmaan merkityt ruokailut ja tarvittaessa majoituksen
2 hh. Koulutusmaksu maksetaan kolmessa erässä (200 €/lukukausi).
Ryhmään hakeudutaan avoimella hakemuksella, jossa toivomme sinun kertovan:
• Miksi olet kiinnostunut opinnoista?
• Millaiset mahdollisuudet ja valmiudet
sinulla on opiskella työsi ohessa?
• Millainen on työelämä- ja
opintotaustastasi?
Lähetä lyhyt, vapaamuotoinen hakemuksesi
sekä yhteystietosi 12.6.2020 mennessä
sähköpostilla osoitteeseen:
tomi.juntunen@kio.fi
Lisätietoja:
Tomi Juntunen
050 464 0894

