Löydä syksyn
parhaat
koulutukset!

SYKSY
2022
Ajattele rohkeammin!

KUOPIO – IISALMI – VARKAUS – ETÄOPETUS – NONSTOP

SnellmanEDUlta uutta sisältöä elämään!
KUOPIOSSA

IISALMESSA

Syyskuussa

•Dialektisen käyttäytymisterapian (DKT) perusteet
•Lava ja runo eli Lavaruno
•Tiedekerho Iisalmessa (lapsille)
•TRE-stressinpurkuliikkeillä vapaaksi jännityksistä
•Työyhteisön digitutor -koulutus 5 op
•Voicefulness® – tietoista läsnäoloa äänessä
•Yksi sana tai tuhat sanaa -kirjoittajakerho

•Esi- ja alkuopetuksen perusteet opintokokonaisuus
25 op, OY
•Fasilitoinnin avulla kohti yhteistä tavoitetta
•Kanoottiretki suomen kielen maailmaan
•Kuvat ja viittomat kommunikoinnin tukena, alkeet
•Lasten ja nuorten sanataideohjaajakoulutus 28 op
•Musiikki-iloa kymmenen kiloa -musiikkikasvatuskoulutus
•Osaava® draamaohjaaja -koulutus 10 op
•Reksimankeli
•Systeeminen ja traumatietoinen työskentely
asiakastyössä
•Tiedekasvatuskurssi isovanhemmille
•Tutustu Kuopioon -opintopiiri
•Voimauttavan valokuvan ammatilliset perusteet 10 op

VARKAUDESSA
•Dialektisen käyttäytymisterapian (DKT) perusteet
•Kuvat ja viittomat kommunikoinnin tukena, alkeet
•Musa tuntuu - musiikillinen tunne- ja vuorovaikutusleikki
•TRE-stressinpurkuliikkeillä vapaaksi jännityksistä
•Työyhteisön digitutor -koulutus 5 op
•Voicefulness® - tietoista läsnäoloa äänessä

Lokakuussa
•Ikääntyvien yliopiston luentosarja
•Johtajan kasvupolku
•Kirjoita muistot näkyviksi
•Kotiseutuni Kuopio – historiapiiri
•Käsikirjoituksesta romaaniksi
•Lasten ja nuorten tunnetaito-ohjaajakoulutus 40 op
•Luonnosta terveyttä ja hyvinvointia
•Oman elämäni valokuvakirja
•Positiivisen johtamisen koulutusohjelma 32 op
•Rakentavan vuorovaikutuksen ohjaaja (RVO)® 20 op
•Taidetorstai – lukupiiri
•Tiedekerho 1 (lapsille)
•Tiedekerho 2 (lapsille)
•Tiedelukupiiri
•TRE-stressinpurkuliikkeillä vapaaksi jännityksistä
•Tutustumismatka hengitykseen
Marras-joulukuussa
•Movingness® — Läsnäoloa lempeässä liikkeessä
•Muistityön mestari -koulutus
•Palautumisohjaajakoulutus 10 op
•Voicefulness® – tietoista läsnäoloa äänessä
Vuonna 2023
•Arkijohtamisen koulutusohjelma
•Hengitys itsesäätelyn ja vuorovaikutuksen tukena,
hengityskoulu 6 op
•ITU-kirjoittajavalmennus
•Nautitaan kirjoittamisesta
•Työyhteisön oppimisvalmentaja -koulutus
•Voicefulness®-jatkovalmennus
•Voimavarakeskeinen työnohjaajakoulutus

NONSTOP-OPINNOT
•Arviointikaupunki - uusi lukioarviointi
•Flippaamaan - Flipped Classroom haltuun
•Halli-tietopankki luottamushenkilöille
•Henkisen älykkyyden johdantokurssi kävellen
•How to find my Finnish roots?
•Informaatiovaikuttamisen tunnistaminen ja siltä
suojautuminen
•iPad neuropsykiatrisen asiakkaan terapiassa 1-3
•Italiaa kokaten
•Italian kulttuurikaupungit kotonasi
•Konsernijohtaminen kunnassa
•Motivaatiokaupunki - oppilaiden motivaation
huomioiminen opetuksessa
•Piupalipotti - työkalupakki lasten vireysviisauteen
•Rakennetaan nuori vahvaksi
•Rehtorin selviytymispaketti
•Tiedekasvatuksen työkalupakki
•Uusi kunta - työpajaprosessi kuntien toiminnan
kehittämisen pohjaksi
•Virtuaaliset tutkijavierailut
•Välimeri-akatemia

KUOPIO – IISALMI – VARKAUS – ETÄOPETUS – NONSTOP

ETÄKOULUTUKSET JA JOUSTAVAT KOULUTUKSET
Syyskuussa

Lokakuussa

•Bloggaa! Iltakurssi bloggaamisesta kiinnostuneelle
•Erityisherkkyys voimavarana
•Erkkakahvilat lukio-opettajille
•Irti haitallisesta itsekritiikistä – löydä terveempi
suhde itseesi
•Jatkuva talouskasvu - mihin sitä tarvitaan ja onko
se edes mahdollista?
•Kiehtova paikallishistoria
•Kuinka saat viestin perille - puhu selkokielellä
•Lasten aistiyliherkkyys
•Luovan liiketoiminnan opintokokonaisuus 20 op, TaiK
•Monikulttuurisuus-opintokokonaisuus 25 op, TY
•Osaamisen kehittäminen somessa
•Osakesijoittamisen peruskurssi
•Peru- ja tuomiokirjat sukututkimuksessa
•Positiivinen johtaminen – hyvinvointia ja tuloksellisuutta
organisaatioihin | MAKSUTON WEBINAARI |
•Puutarhaterapiasta hyvinvointia ja menetelmiä
asiakastyöhön
•Ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen
valmentajakoulutus 30 op
•Seksuaalirikoslainsäädäntö uudistuu
•Sienituntemuksen jatkokurssi
•Sukustartti
•Suvun tarinat talteen
•Syventävä verkkokoulutus runoudesta
•Talouden tunnusluvut ja niiden analysointi
•Työyhteisön digitutor -koulutus 5 op (ilta)
•Työyhteisön digitutor -koulutus 5 op (iltapäivä)
•Työyhteisön monimuotoisuuden johtaminen
•Virtuaalisen vuorovaikutuksen koulutus 2 op
•Voimavaroja ja motivaatiota alkavaan lukuvuoteen
– työssäjaksamista opettajille
•Välimeren vahvat naiset - Euroopan edelläkävijät

•Aivotyön ABC - työ haltuun kognitiivisella ergonomialla
•Digitaalisuus tiede- ja teknologiakasvatuksessa
•Hakukoneoptimoinnin perusteet
•Henkikirjat sukututkimuksessa
•Ikääntyvien digitaitopiiri
•Kohti vahvaa ja kestävää äänenkäyttöä opetustyössä
•Miten löydän karjalaiset sukujuureni?
•Paikallishistorian lähteillä I - arkistot
•Sukututkimusneuvoja 3 op
•Talollinen, torppari, suutari vai sotilas?
•Tulevaisuuden tiedolla johtaminen
•Viesti vaikuttavasti - rakennetaan viestijän käsikirja
•Virtuaalinen vuorovaikutus ja digitaalinen kehonkieli
•Virtuaalisen koulutuksen ja fasilitoinnin
asiantuntijaksi 5 op
•Virtual training and facilitation skills certificate 5 cr

Haluatko tietää lisää
oppimisen palveluista
työyhteisöille?
Kysy lisää Outilta: p. 044 746 2843
snellmanedu.fi/learnatwork

Marras-joulukuussa
•Ajattelemisen ja kirjoittamisen työkalut
•Asuntosijoittamisen peruskurssi
•Brave Speakers - rohkeutta englannin puhumiseen
•Diversiteetin johtaminen eläkeiän tuntumassa
•Googlen analytiikka- ja raportointityökalut
•Ortodoksinen sukututkimus
•Paikallishistorian lähteillä II - valokuvat ja kirjeet
•Paikallishistorian lähteillä III - tarinat ja kertomukset
•Power BI perusteet
•Stressin ja trauman fysiologiaa työnohjaajille
•Sukunimi vaihtoon?
•Sukututkimusta kaupungeissa
•Tietosuojavastaavan peruskoulutus 2 op
Vuodelle 2023
•Kuva ja asiakastyö - syventävä jatkokurssi 3 op
•Mini-Nepsy nuorten ja aikuisten kanssa työskenteleville
•Psykologinen työstä palautuminen ja stressinsäätely
työyhteisössä
•Voimavarakeskeinen traumatyöskentely

KATSO
Oppimisen verkkokaupasta
ajankohtaiset tiedot
ja uusimmat koulutukset!

snellmanedu.fi

KEHITÄ TYÖELÄMÄ- JA DIGITAITOJASI
MAKSUTTA VERKOSSA!
Ketterä oppija -valmennus avoinna lokakuun loppuun saakka.
Ilmoittaudu ja pääset heti oppimaan!

www.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

OPPIMINEN KANNATTAA AINA!
snellmanedu.fi

snellmanedu.fi | 044 746 2840 | asiakaspalvelu@snellmanedu.fi
KUOPIO – IISALMI – VARKAUS – ETÄOPETUS – NONSTOP

