
Toimivan työyhteisön vuorovaikutus

- osaamiskokonaisuus (20 op) 

 

Millaisia taitoja työyhteisön hyvä ja

onnistunut vuorovaikutus pitää

sisällään? Kokonaisuus antaa

valmiuksia osallisuuden ja

monimuotoisuuden edistämiseen

työyhteisössä vuorovaikutuksen,

viestinnän, johtamisen ja

työyhteisötaitojen avulla.

 

Osaamiskokonaisuuteen kuuluu neljä

opintojaksoa (5 op) Humakin

yhteisöpedagogi-tutkinnon 

 opetussuunnitelmasta. Opetus

sisältää kahdella opintojaksolla jonkin

verran  lähiopetusta Helsingissä.

Lähipäivät toteutetaan suurelta osin

integroituna yhdessä YP-työyhteisön

kehittäjä - profiilin tutkintoryhmän

kanssa.  Muut kaksi opintojaksoa ovat

verkko-opintoja.

 

Luvassa on vuorovaikutteista lähi- ja

verkko-opetusta, itsenäistä ja ryhmän

reflektointia sekä tehtäviä yksin ja

ryhmissä ja lisäksi kosolti työtäsi

tukevaa kirjallisuutta. Tule mukaan

innostumaan työyhteisön hyvän

vuorovaikutuksen edistämisestä!

Osaamiskokonaisuuden

käytännön järjestelyt

 

Osaamiskokonaisuuden

opiskelijaryhmä tapaa

oppimisprosessin puitteissa

opintojen kestäessä. Alustavat

ajankohdat: 

Ensimmäinen tapaaminen on

tiistaina 7.1 klo 9-12 Humakin TKI-

keskuksessa, Helsingissä (Valkea

talo, Ilkantie 4, Helsinki).

Muut ryhmätapaamiset ovat ma

3.2 klo 16-17.30, ti 24.3 klo 16-17.30

ja ma 18.5 klo 16-17.30, samassa

paikassa lähiopetuspäivien

yhteydessä. 

 

Tarkista myös opintojakso-

kohtaiset ajankohdat seuraavalta

sivulta. Huom. pidätämme

oikeudet aikataulun mahdollisiin

muutoksiin ja tiedotamme

osallistujia tarvittaessa. 

 

Lähipäivien osoite: Humakin TKI-

keskus, Helsinki (Valkea talo,

Ilkantie 4, Helsinki.

Kontaktihenkilö: 

Pauliina Parhiala,

(etunimi.sukunimi@humak.fi)

 

Osaamiskokonaisuuteen voidaan ottaa enimmillään 10

osallistujaa. Paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä.

Järjestäjä: Humanistinen ammattikorkeakoulu.

Toimivan työyhteisön
vuorovaikutus  -
osaamiskokonaisuus 
 (20 op)



VIESTINTÄ- JA
KOMMUNIKAATIO-OSAAMINEN 
(5 OP) VERKKO-TOTEUTUS

- hallitsee hyvin viestinnän perusteet ja 

keskeiset käsitteet

- tietää kommunikaatioon ja erilaisiin

viestintätilanteisiin vaikuttavia tekijöitä 

- tunnistaa erilaisia viestintätilanteita- ja kulttuureja ja

osaa toimia niissä

- kehittää viestintä- ja kommunikaatio-osaamistaan

erilaisissa viestintätilanteissa

- tietää, käyttää ja osaa kehittää viestinnän sisältöjä

sekä eri muotoja ja kanavia

 

Opintojaksolla tunnistetaan erilaisia

viestintäkulttuureja, testataan kommunikaatiotaitoja,

ja harjoitellaan viestintäsuunnitelman tekoa.

Opintojakso on yhteisöpedagogi-, tulkki- ja

kulttuurituotannon koulutusten yhteinen. Voit

suunnata tehtävät omaan organisaatioon työsi tueksi.

Webinaarit: 23.01., 13.02., ja 12.03.2020

aina klo 08.30 - 10.00.

Osaamiskokonaisuus - opintojaksojen osaamistavoitteet ja muut tiedot 
 

JOHTAMINEN JA
TYÖYHTEISÖTAIDOT 
 (5 OP) VERKKO-TOTEUTUS

- tuntee henkilöstöresurssien ja osaamisen

johtamisen käytäntöjä

- osaa arvioida eettisen johtamisen ja hyvän

hallintotavan periaatteita

- tietää esimiestyöskentelyn vaatimukset ja

johtamisen merkityksen yhteisön

toimintaan

- tunnistaa yhteisön toimintaa ja hyvinvointia

edistäviä ja sitä haittaavia

ilmiöitä

- osaa arvioida ja kehittää johtamistaan ja

työyhteisötaitojaan monipuolisesti

 

Opintojakso kuuluu yhteisöpedagogi- ja

kulttuurituotannon koulutuksiin, ja on lisäksi

avoimen amk:n ja muiden korkeakoulu-

opiskelijoiden yhteinen verkkototeutus. Opiskelu

on pääasiassa itsenäistä, mutta sisältää joitakin

webinaareja, joista tehdään tarvittaessa tallenteet.

Webinaarit ovat 14.02., 13.03., ja 17.04, aina klo 10.15

- 11.45. Lisäksi opintojaksolla on vapaaehtoinen

täydentävä verkkotapahtuma 23.4.2020 klo 9.00-

12.00.MONIMUOTOISUUS TYÖYHTEISÖSSÄ 
(5 OP) INTEGROITU LÄHIOPETUS

- tuntee monimuotoisuuden arvopohjan yksilö- ja

yhteisötasolla

- osaa tarkastella omaa suhdettaan erityisyyteen ja

onimuotoisuuteen

- osaa arvioida yhteiskunnan monimuotoisuutta

estäviä ja tukevia rakenteita sekä toimintatapoja

- tunnistaa vammaisten /osatyökykyisten

henkilöiden erityisvaatimuksia koskien

työympäristön esteettömyyttä ja työolojen

mukauttamista 

- tuntee työolosuhteiden mukauttamisen erilaisia

vaihtoehtoja ja taloudellisia tukimuotoja

- osaa ottaa huomioon erilaisten työntekijöiden

tarpeet työturvallisuuteen liittyen

 

Opintojaksolla opiskelija perehtyy

monimuotoisuuteen työyhteisön voimavarana ja

menestystekijänä globaalissa maailmassa. Lisäksi 

 perehdytään myös monimuotoisuuden taustalla

olevaan säädöspohjaan. Lähiopetus toteutuu

yhdessä Humakin yhteisöpedagogien

(työyhteisönkehittäjä) tutkintoryhmän kanssa

Helsingissä (Valkea talo, Ilkantie 4, Helsinki). 

Lähipäivät ovat ke 4.3, ke 22.4, ja ma 18.5. 

 Lähiopetuksen lisäksi opintojaksoon kuuluu

kirjallisuutta ja oppimistehtäviä.

OSALLISUUS TYÖYHTEISÖISSÄ 
(5 OP) INTEGROITU LÄHIOPETUS
 
- tuntee osallisuuteen

liittyvän teoreettisen perustan ja lähtökohdat

sekä osallistumista ohjaavia

tekijöitä yksilö- ja yhteisötasolla

- osaa analysoida omaa rooliaan osallistujana ja

osallistumisen edistäjänä

- osaa soveltaa osallistumista ja yhteistoimintaa

edistäviä menetelmiä

- tiedostaa yhteisön toimintakulttuurin ja

yhteisön kehittymisprosessin

merkityksen työyhteisön toiminnassa.

 

Opintojaksossa keskeistä on osallisuuteen ja

sen vahvistamiseen liittyviin lähestymistapoihin

perehtyminen. Lähiopetus (3 päivää) toteutuu

yhdessä Humakin yhteisöpedagogien

(työyhteisönkehittäjä) tutkintoryhmän kanssa

Helsingissä (Valkea talo, Ilkantie 4, Helsinki).

 

Lähipäivät ovat ke 8.1., ma 3.2., ja ti 24.3.2020.

Lähiopetuksen lisäksi opintojaksoon kuuluu

kirjallisuutta ja oppimistehtäviä.


