
Socca - Pääkaupunkiseudun sosiaalialan osaamiskeskus,
Heikki Waris -instituutti

Käytännön opettaja sosiaalityön kehittäjänä 2017–2018
(10 op ammatillinen täydennyskoulutus)

Moduuli II (5 op, syksy 2017): Sosiaalityön kehittyvä asiantuntijuus ohjaustaitoja syventäen

Haluatko vahvistaa sosiaalityön asiantuntijuuttasi ja toimia samalla opiskelijoiden
käytännön opettajana?
Haluatko perehtyä uuteen tutkimukseen ja kehittää työtäsi?

Koulutus on tarkoitettu pääkaupunkiseudulla ja Uudellamaalla toimiville, kelpoisuusehdot
täyttäville sosiaalityöntekijöille, jotka tekevät asiakastyötä, ja jotka ovat halukkaita toimimaan
samalla Helsingin yliopiston sosiaalityön opiskelijan käytännön opettajana. Keskeistä
koulutuksessa on oppimista edistävä ohjaus ja käytännön opetuksen nivoutuminen osaksi
sosiaalityöntekijän työtä. Koulutus linkittyy pääkaupunkiseudun Praksis-toimintaan ja sen
käytännön opettajaverkoston ylläpitämiseen.

Koulutus on kaksiosainen. Moduuli I (5 op.) järjestettiin syksyllä 2016 ja Moduuli II (5 op.)
järjestetään syksyllä 2017. Yhdessä nämä moduulit tuottavat pätevyyden toimia käytännön
opettajana yliopisto-opetuksessa. Moduuli I painottui sosiaalityön käytännön opetukseen ja
opiskelijan ohjaukseen. Moduuli II on luonteeltaan syventävä kokonaisuus, johon sisältyy oman
työn tutkivaa kehittämistä.

Moduuliin II ilmoittaudutaan 30.4.2017 mennessä. Moduuliin II osallistuminen edellyttää, että
olet suorittanut Moduuli I -jakson.



Moduuli II järjestetään 15.8.2017–16.1.2018

Sisältö:

Koulutus sisältää neljä ja puoli lähiopetuspäivää, asiantuntijaluentoja, kirjallisuuden lukemista
ja tehtäviä sekä reflektioryhmätyöskentelyä.

Koulutus rakentuu seuraavista osioista:

- Opiskelijan työnohjaus, arviointi ja tuki työpaikalla
- 4,5 lähiopetuspäivää sisältäen reflektioryhmät
- Kirjallisuus ja kehittämistehtävän laadinta

Moduuli II:n keskeinen tavoite on oman asiantuntijuuden sekä tutkivan ja kehittävän
työotteen vahvistaminen. Helsingin yliopiston strategiassa painotetaan sitä, että yliopiston
opetus perustuu tutkimukseen. Tämä koskee myös sosiaalityön käytännön opettajakoulutusta.
Tutkimusperustaisuus tarkoittaa sitä, opetus perustuu tutkimukseen ja sitä, että koulutukseen
osallistuvat sosiaalityöntekijät harjaantuvat kehittämään käytännön opetustaan tutkivalla
otteella sekä perehtymällä soveltuvaan tutkimukseen molempien moduulien (I ja II) keskeisten
teoreettisten näkökulmien mukaisesti.

Olennainen osa koulutusta on sosiaalityön opiskelijan ohjaaminen käytännön
asiakastyössä Sosiaalityön ammatilliset valmiudet ja asiakastyön taidot -opintojaksolla!
Opiskelijan ohjauksesta maksetaan palkkio (500€).

Koulutus käynnistyy ennakkotehtävällä, joka lähetetään koulutukseen hyväksytyille 1.6.2017
mennessä.

Koulutuspäivät ovat (pidätämme oikeuden muutoksiin):

pe 8.9.2017   Lähiopetuspäivä I: Orientaatio koulutukseen
to 5.10.2017 Lähiopetuspäivä II: Kehittämisen kehykset
ti 24.10.2017 Lähiopetuspäivä III: Rakenteellinen sosiaalityö
pe 17.11.2017 Lähiopetuspäivä IV: Luovat työmenetelmät sosiaalityössä
ti 16.1.2018 Lähiopetuspäivä V: Päätösseminaari

Lähiopetuspäivät alkavat kahvitarjoilulla klo 8.30 ja päättyvät klo 16.00 paitsi 16.1.2017 jolloin
koulutus järjestetään klo 13–15.30.

Koulutuksen oppimisalustana toimii Käytännön opettaja sosiaalityön kehittäjänä -koulutuksen
ekstranet Soccan verkkosivuilla.

Kurssinjohtajat

Kehittämispäällikkö VTT, Laura Yliruka, yliopistonlehtori VTT, Kirsi Nousiainen ja
yliopistonlehtori Maija Jäppinen, Helsingin yliopisto.

Hinta

Koulutuksen hinta on 220 euroa.
Koulutus järjestetään, mikäli osallistuja on 17.



Hakeminen

30.4.2017 klo 16.00 mennessä sähköisesti. Linkki hakulomakkeeseen.
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