Kestävän kehityksen verkkokoulutus ammatillisille opettajille ja ammatillisen koulutuksen
henkilökunnalle
Mikä on ammatillisen koulutuksen rooli ilmastonmuutokseen,
luonnonvarojen ylikulutukseen ja luonnon monimuotoisuuden
kaventumiseen liittyvien ongelmien ratkaisemisessa? Miten
oppilaitokset voivat kouluttaa muutoksentekijöitä, jotka
uudistavat yhteiskuntaa ja työelämää ekologisesti ja sosiaalisesti
kestävämmäksi?

Koulutus on osallistujille
maksuton. Koulutus on osa
Edistäjät -hankkeen toteuttamaa
ja Opetushallituksen rahoittamaa
opetushenkilöstön
täydennyskoulutusta.

Ammatillisille opettajille suunnatut Johdanto kestävään
Ilmoittaudu valmennukseen
tulevaisuuteen -verkko-opinnot toteutetaan syksyllä 2020,
Syklin koulutuskalenterissa!
keväällä 2021 ja syksyllä 2021. Webinaareina ja verkkokurssina
järjestettävässä koulutuksessa opettajat perehtyvät
kestävyyshaasteisiin ja saavat työkaluja tulevaisuuden osaamistarpeisiin vastaamiseen. Koulutus
sopii myös opetuksen ja oppimisympäristöjen kehittämisessä mukana olevalle henkilöstölle.

Aikataulu ja koulutuksen sisältö, syksyllä 2020
Keskiviikko 28.10.2020, klo 14:15–16 Aloituswebinaari: Johdatus kestävään tulevaisuuteen ja opiskelu
Ammattilaisen kädenjälki -verkkoympäristössä
Webinaarin sisältö:
•
•
•
•

Kestävän tulevaisuuden haasteet
Millaista osaamista ja oppimista maailma tarvitsee?
Oppilaitos yhteiskunnan uudistajana
Ammattilaisen kädenjälki -verkkokurssi opettajan ja opiskelijan kestävän kehityksen
oppimisympäristönä

28.10.-25.11.2020 Johdanto kestävään tulevaisuuteen -verkkokurssin suorittaminen itsenäisesti
Ammattilaisen kädenjälki verkkoympäristössä
Kestävä kehitys, kiertotalous, elinkaari, ilmastonmuutos ja sosiaalinen vastuullisuus – mitä ne ovat ja miten
ne liittyvät toisiinsa? Entä miten ne liittyvät ammattilaisuuteen ja ammatilliseen opetukseen? Tiiviillä
verkkokurssilla otat haltuun kestävän kehityksen perusteet ja saat käytännön työkaluja kestävän kehityksen
edistämiseen opetuksessa.
Keskiviikko 25.11.2020, Klo 14:15–16 Päätöswebinaari: Ammatillinen opettaja muutosagenttina
•
•
•

Verkko-opiskelun oppien purkua ryhmissä
Kohti kestävää osaamista ja tulevaisuutta
Opettaja ja ammattilainen muutosagenttina

Kouluttajina toimivat Erkka Laininen (OKKA -säätiö) ja Tiina Taipale (Suomen ympäristöopisto Sykli.)
Webinaarit tallennetaan, joten voit suorittaa koulutuksen myös kokonaan omaan tahtiisi.
Koulutusosio toteutetaan myös keväällä ja syksyllä 2021.
Aikataulu keväällä 2021:
Tiistaina 19.1.2021, klo 14:15–16 Aloituswebinaari: Johdatus kestävään tulevaisuuteen ja opiskelu
Ammattilaisen kädenjälki -verkkoympäristössä
19.1.2021 – 16.2.2021 Johdanto kestävään tulevaisuuteen-verkkokurssin suorittaminen itsenäisesti
Ammattilaisen kädenjälki verkkoympäristössä
Tiistaina 16.2.2021, Klo 14:15–16 Päätöswebinaari: Ammatillinen opettaja muutosagenttina

Lisätiedot ja ilmoittautuminen
Ilmoittaudu koulutukseen Syklin koulutuskalenterissa.
Yhteyshenkilö, Suomen Ympäristöopisto SYKLI
Tiina Taipale
Projektipäällikkö, Edistäjät -hanke
p. 050 470 8503
tiina.taipale@sykli.fi
www.sykli.fi

