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Rajatonta oppimista ja onnellisuutta!

SNELLMANEDU

SYKSY
2021
IISALMI - KUOPIO - VARKAUS - VERKKO

AVOIN KORKEAKOULUOPETUS



•Kirjoittamisen perusopinnot 30 op (JYU)
24.9.2021-31.5.2022 Kuopio
•Tulevaisuusohjauksen menetelmät ja työkalut 15 op
(TY) 26.10.2021-2.6.2022 Kuopio

ESIHENKILÖTAIDOT, JOHTAMINEN 
JA KUNTAHALLINTO
•Valmentava esihenkilö -valmennus
21.9.2021-22.2.2022 verkko
•Etäjohtaminen 28.9. verkko
•Ristiriidoista ratkaisuihin! - Sovitteleva ote esimiestyössä 25.10.-9.11. verkko
•Oppimismuotoiluvalmennus – Työkaluja moderniin
työssäoppimiseen ja organisaatiokehittämiseen
3.11.-8.12. verkko
•Kunnan kaavoitus ja muu maankäyttö 15.9. verkko
•Opetus- ja kasvatuspalvelut kunnassa 15.9. verkko
•Kuntahallinnon perusteet 7.10. verkko
•Kuntatalous ja seurattavat tunnusluvut 13.10. verkko

TYÖELÄMÄTAIDOT



•8 askelta hyvään työhön ja elämään
9.9.-28.10. verkko
•Tietosuojavastaavan peruskoulutus 2 op
12.10.-2.11. verkko
•Esiintymistaitoa introverteille 16.11. verkko
•Palvelumuotoilu kestävien ratkaisujen tukena, nonstop

HARRASTUKSET JA HYVINVOINTI



•Filosofiakahvila, 8.9-15.12. Kuopio
•Nautitaan kirjoittamisesta – intensiivinen kirjoittajakurssi 17.-19.9. Kuopio
•Konsteja luovaan kirjoittamiseen 30.9.-16.12. Iisalmi
•TRE-stressinpurkuliikkeillä vapaaksi jännityksistä 9.10.
Varkaus
•Paikallishistoriaa tutkimaan – historiapiiri 20.10.-17.11.
verkko
•Hoitava hengitys 30.10. Varkaus
•Kävelykoulutus: Kävellen henkisen älykkyyden äärelle,
nonstop

KASVATUS- JA OPETUSALA



•Tiedekasvatuksen perusteet 28.11. asti, nonstop
•Apua arkeen: Kuvat ja viittomat kommunikoinnin tukena,
alkeet 7.-8.9. Iisalmi
•Virtuaalisen koulutuksen ja fasilitoinnin asiantuntijaksi 5 op
7.9.–23.11. verkko
•Apua arkeen: Kuvat ja viittomat kommunikoinnin tukena,
alkeet 21.-22.9. Varkaus
•Lasten ja nuorten terapeuttinen tukeminen - voimavarakeskeinen työote 15.10.2021- 21.1.2022 verkko
•Apua arkeen: Kuvat ja viittomat kommunikoinnin tukena,
jatkokurssi 2.-3.11. Varkaus
•Lasten ja nuorten tunnetaito-ohjaajakoulutus
15.2.2022 - 22.2.2023 Kuopio
•Arviointikaupunki – astu sisään uuteen lukioarviointiin,
nonstop
•Piupalipotti - työkalupakki lasten vireysviisauteen, nonstop
•Rehtorin selviytymispaketti, hallinto- ja juridiikka, nonstop
•Flippaamaan – flipped classroom haltuun, nonstop
•Rakennetaan nuori vahvaksi 1 op, nonstop
•Tiedekasvatuksen työkalupakki, nonstop

SUKUTUTKIMUSKOULUTUKSET
VERKOSSA



•Sukustartti 14.-16.9.
•Dna-testit sukututkimuksen apuna, peruskurssi 20.-27.9.
•Sukuni kartoilla 22.9.- 6.10.
•Sukujutut -ohjelman käyttö 23.-30.9.
•Talollinen, torppari, suutari vai sotilas? 4.-25.10.
•Genistä ja DNA:sta sukututkimuksessa 5.-19.10.
•Isoisää etsimään 26.10.-2.11.
•Henkikirjojen käyttö sukututkimuksessa 3.-17.11.
•Arkistojen aarteet 16.-30.11.
•Sukututkimusneuvoja 3 op 1.11.2021-7.2.2022
•Suomalaiset Venäjällä 1917–1964 2.12.

KIELIKURSSIT VERKOSSA



•Pagizemmo karjalakse - Karjalan kielen alkeet
13.9.-29.11.
•Pagizemmo karjalakse - Karjalan kielen jatko
17.9.-3.12.
•Korean kielen jatko 17.9.-3.12.

Tehdäänkö sinunkin työpaikastasi
oppimispaikka?

KATSO
Oppimisen verkkokaupasta
ajankohtaiset tiedot
ja uusimmat koulutukset!

Learn@work-yksikkö tarjoaa oppimisen palveluita
sekä räätälöityjä tilauskoulutuksia työyhteisöille.
Oppivan organisaation testi nostaa esille työyhteisösi
vahvuudet ja kehittämiskohteet oppimisen näkökulmasta.
www.snellmanedu.fi/learnatwork

SOSIAALI- JA TERVEYSALA



•Psykoterapeuttiset valmiudet 30 op
6.9.2021-16.12.2022 Kuopio tai verkko
•Mini-Nepsy 20.-21.9. verkko
•Ajankohtaista lainsäädäntöä ikääntyvien parissa
työskenteleville 22.9.-13.10. verkko
•Rorschach-erikoistumiskoulutus (CS & R-PAS) 16 op
24.9.2021-11.6.2022 Kuopio tai verkko
•Tunteet kohtaamistyön ytimessä – jumista yhteistyöhön 3
op 30.9.-11.11. verkko
•Purentaelimistön (TMD) fysioterapia 1.10. Varkaus
•Mindfulness-ohjaajakoulutus 15 op
8.10.2021- 19.3.2022 Iisalmi
•Ratkaisukeskeiset lyhytterapeuttiset menetelmät
vuorovaikutustyön ammattilaisille
8.10.2021-19.1.2022 verkko
•Ratkaisukeskeinen coach ja valmentaja -koulutus 30 op
11.10. 2021- 8.1.2023 Kuopio tai verkko
•Hengitys itsesäätelyn ja vuorovaikutuksen tukena,
hengityskoulu 6 op 20.10.-11.12. Kuopio
•Mini-nepsy 15.-16.11. Iisalmi
•Kuvataidemenetelmien soveltaminen asiakastyössä 3 op
26.11.2021-26.3.2022 Iisalmi
•Suositusten mukainen saattohoito 30.11. verkko
•iPad neuropsykiatrisen asiakkaan terapiassa 1, nonstop
•iPad neuropsykiatrisen asiakkaan terapiassa 2
– toiminnanohjauksesta tunnetyöskentelyyn, nonstop
•iPad neuropsykiatrisen asiakkaan terapiassa 3
– laita laite liikuttamaan, nonstop

LASTEN YLIOPISTON
VIRTUAALIKERHOT



•Leonardon ihmeelliset keksinnöt 19.-20.10
•Sukella tunteisiin 27.-28.10.
•Tuntemattoman maailman jäljillä 3.-9.11.
•Avaruuden ja tähtitaivaan ihmeet, nonstop
•Ihmeellinen ihminen, nonstop
•Elämyksiä kemiasta, nonstop
•Ravintoaineet ja ruoansulatus, nonstop
•Da Vinci: vesi elämän elementtinä, nonstop
•Da Vincin salainen koodi, nonstop
•Da Vincin kummalliset kulkuneuvot, nonstop
•Ihmeelliset sienet, marraskuu 2021
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Phereclos-hanke
Phereclos-hankkeen päätavoitteena on löytää kestäviä
tiedekasvatuksen käytäntöjä kouluyhteisöjen (oppilaat,
opettajat, rehtorit, vanhemmat) ja koulun ulkopuolisten
tahojen (mm. yliopisto, yritykset, vapaa sivistystyö)
välisenä yhteistyönä.
www.snellmanedu.fi/phereclos-hanke

EduGo-oppimisympäristö
EduGo-oppimisympäristö mahdollistaa oppimisen
ajasta ja paikasta riippumatta. Oppimisympäristöä
voit hyödyntää vaikkapa etätyön, asiakaspalvelun
tai valmennustyön tukena. Se soveltuu työyhteisöille,
oppilaitoksille ja asiantuntijakouluttajille.
www.snellmanedu.fi/edugo

ISOVERSTAS
Oppilaitosten kehittäjäyhteisö Isoverstas tarjoaa
jäsenilleen kanavia, työvälineitä ja sisältöjä verkkooppimisen kehittämiseen ja opetustarjontaan.

www.snellmanedu.fi/isoverstas
Uutta! Voit ostaa myös lukio-opintojaksoja
SnellmanEDUn verkkokaupasta

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.
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RAKASTU PAREMPAAN SINUUN!
snellmanedu.fi

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

