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Englanti

•Activate your English – englantia valealkajille
18.5.-17.6. Iisalmi
•It´s working! – Rohkaistu käyttämään työelämän
englantia 1 op 7.-11.6. verkko
•No Problem – Helppo englannin elvytys
1 op 7.-11.6. verkko
•Revise and Practice - englannin kertauskurssi
1 op 14.-18.6. verkko
•Good to Talk – englannin keskustelukurssi
14.-18.6. verkko
•Test and Get Ahead 21.-24.6. verkko

•Saavutettavat dokumentit käytännössä 7.5. verkko
•Virtuaalisen koulutuksen ja fasilitoinnin asiantuntijaksi
5 op 2.6.-11.8. verkko
•Minna Canth –foorumi: Hyvinvoiva johtaja
- hymyilevä työyhteisö 18.6. Kuopio/verkko
•Kuntahallinnon perusteet 17.8. verkko
•Kuntatalous ja seurattavat tunnusluvut 19.8. verkko
•Arviointikaupunki - astu sisään uuteen lukioarviointiin
alk. 30.8. verkko

TULOSSA SYKSYLLÄ



Espanja

Katso verkosta lisätietoa!

•De viaje – Matkailuespanjaa 17.5.-16.6. Iisalmi
•Más español, espanjan jatkokurssi 1 17.5.-16.6. Iisalmi
•Más español, espanjan jatkokurssi 2 18.5.-17.6. Iisalmi
•Por favor - espanjan intensiiviset alkeet
1 op 7.-11.6. verkko
•Habla y repasa – puhu ja kertaa espanjaa!
21.-24.6. verkko

•Psykoterapeuttiset valmiudet 30 op
6.9.2021-16.12.2022 Kuopio
•Ratkaisukeskeinen coach ja valmentaja -koulutus 30 op
8.9.2021 - 18.1.2023 Kuopio
•Ratkaisukeskeiset lyhytterapiaopinnot seksuaaliterapeuteille 20 op 10.9.2021- 28.9.2022 Kuopio
•Kunnan kaavoitus ja muu maankäyttö 15.9. verkko
•Opetus- ja kasvatuspalvelut kunnassa 15.9. verkko
•Nautitaan kirjoittamisesta! – intensiivinen kirjoittajaviikonloppu 17.-19.9. Kuopio
•Hengitys itsesäätelyn ja hengityksen tukena,
hengityskoulu 6 op 20.9. - 10.12. Kuopio
•Valmentava esimies 21.9.2021-22.2.2022 verkko
•Ajankohtaista lainsäädäntöä ikääntyvien kanssa työskenteleville 22.9.-13.10. verkko
•Rorschach-erikoistumiskoulutus (CS & R-PAS) 16 op
24.9.2021 - 11.6.2022 Kuopio
•Kuntahallinnon perusteet 7.10. verkko
•Kuntatalous ja seurattavat tunnusluvut 13.10. verkko
•Mindfulness-ohjaajakoulutus 15 op
8.10.2021- 19.3.2022 Iisalmi
•Mini-Nepsy 8.-9.11. Iisalmi
•Tommi Parkon runouskurssi, verkko
•Lyhytterapeuttiset menetelmät vuorovaikutustyön
ammattilaisille, verkko
•Lasten ja nuorten terapeuttinen tukeminen
- voimavarakeskeinen työote 3 op, verkko
•Palvelumuotoilu (LY) 25 op
•Kirjoittamisen perusopinnot (JYU) 30 op
•Tulevaisuusohjauksen menetelmät ja työkalut (TY) 15 op

Ranska

•Avec plaisir! - ranskan intensiivinen alkeiskurssi
1 op 14.-18.6. verkko
•Mais oui! - ranskan kielen kertaus- ja puheenaktivointikurssi 21.-24.6. verkko
Kiina

•Kiinan alkeiskurssi 7.-11.6. verkko
•Kiinan alkeiskurssin jatkokurssi 14.-18.6. verkko
Finnish Online Courses (1,5 ECTS each)

•Finnish for Beginners 28.6.-16.7.
•Finnish Basic Course 1 28.6.-16.7.
•Finnish Basic Course 2 5.-23.7.
•Finnish Basic Course 3 28.6.-16.7.
•Finnish Basic Course 4 5.-23.7.
•Finnish mid-level conversation course 5.-23.7.

HARRASTUKSET JA HYVINVOINTI 
•Kävelykoulutus: Kävellen henkisen älykkyyden äärelle,
non-stop verkossa 1.5. alk.
•Italian kulttuurikaupungit kotonasi,
non-stop verkossa 6.6. alk.
•Valokuvauksen kesäkurssi: Iisalmen immeisiä ja
kaikenlaisia hommia 14.-16.6. Iisalmi

KATSO

Oppimisen verkkokaupasta ajankohtaiset
tiedot ja uusimmat koulutukset!

Las ten o
t
yliopis

10

vuotta!
LASTEN YLIOPISTO 10 VUOTTA!



Ilmoittautuminen leireille alkaa 19.4.
Ennätysmäärä leirejä tulossa juhlavuoden kunniaksi.
Alustava ohjelma Kuopion kesäleireistä

•Tarinax 13-17-vuotiaille 14.-17.6.
•Tutkitaan terveyttä! 11-13-vuotiaille 7.-9.6.
•Tutkitaan terveyttä 7-10-vuotiaille 14-16.6.
•Koodarileiri 7-10-vuotiaille 17.-18.6.
•Koodarileiri 11-13-vuotiaille 21.-22.6.
•Robottileiri 7-10-vuotiaille 10.-11.6.
•Robottileiri 11-13-vuotiaille 14.-15.6.
•Kasvien taikaa – kasvibiologiaa 7-10-vuotiaille 7.-9.6.
•Kasvien taikaa – kasvibiologiaa 11-13-vuotiaille
14.-16.6.
•Kasvien taikaa – kasvibiologiaa 7-10-vuotiaille
21.-22.6.
•Energiaa! 7-10-vuotiaille 7.-9.6.
•Energiaa! 7-10-vuotiaille 14.-16.6.
•Ihmisen fysiikkaa ja kemiaa 11-13-vuotiaille 10.-11.6.
•Ihmisen fysiikkaa ja kemiaa 11-13-vuotiaille 17.-18.6.
•Tutkimuskohteena eläimet 7-10-vuotiaille 7.-9.6.
•Tutkimuskohteena eläimet 11-13-vuotiaille 16.-18.6.
•Tutkimuskohteena eläimet 7-10-vuotiaille 21.-22.6.
•Historian havinaa 7-10-vuotiaille 9.-11.6.
•Historian havinaa 7-10-vuotiaille 2.-4.8.
•Maaginen metsä I alakoululaisille 9.-11.6.
•Maaginen metsä II alakoululaisille 2.-4.8.
•Pelillinen ilmaisutaitoleiri keksijöille 11-13-vuotiaille
7.-9.6.
•Pelillinen ilmaisutaitoleiri keksijöille 7-10-vuotiaille
10.-11.6.
Alustava ohjelma Iisalmen kesäleireistä

•Koodarileiri alakoululaisille 7.-8.6.
•Historian havinaa alakoululaisille 16.-17.6.

Kesä on
oppimisen
juhlaa!
snellmanedu.fi



KEHITÄ TYÖELÄMÄ- JA
DIGITAITOJASI MAKSUTTA!
Ketterä oppija -valmennus tarjoaa
innostavia ja ajankohtaisia työelämäja digitaitosisältöjä verkossa. Osallistumisaika vuoden 2021 loppuun saakka.
Ilmoittaudu mukaan:
snellmanedu.fi/keto-hanke


SnellmanEDU yhdistää Snellman-kesäyliopiston toiminnan, Learn@work-oppimisen palvelut työyhteisöille
sekä oppilaitosten kehittäjäyhteisö Isoverstaan. SnellmanEDU ponnistaa vahvasta uskosta sivistyksen ja tieteellisen tiedon merkitykseen. Sivistys toteutuu tässä
päivässä oppimisen mahdollistamisena eri tavoin: monipuolisena koulutustarjontana, työyhteisöissä tapahtuvan oppimisen edistämisenä sekä oppilaitostoimijoiden yhteistyöskentelynä.

Oppimisen verkkokauppa avoinna 24/7

RAKASTU PAREMPAAN SINUUN!
snellmanedu.fi

snellmanedu.fi
044 746 2840 | asiakaspalvelu@snellmanedu.fi

