
Tervetuloa mukaan!

OPINTOKOKONAISUUS 12 OP

MITEN OPETTAA KANSANOPISTOSSA?
- OPINTOKOKONAISUUS 12 OP

Etelä-Pohjanmaan Opisto, Alkio-opisto ja Suomen Kansanopistoyhdistys järjestävät 
opintokokonaisuuden: Miten opettaa kansanopistossa? Kansanopistolla on oma 

erityinen pedagogiikkansa. Koulutuksen tavoitteena on saada ymmärrys siitä, 
mitä kansanopiston pedagogiikka on ja miten sitä toteutetaan. 

Koulutus on tarkoitettu koko kansanopistokentän henkilöstölle. Mukaan toivotaan 
erityisesti uusia tai hiljattain aloittaneita opettajia, rehtoreita ja muuta henkilöstöä.  

Opintokokonaisuuden laajuus on 12 op ja se järjestetään vuosina 2019-2021.
Voit osallistua valitsemallesi opintojaksolle tai koko opintokokonaisuuteen. 

Ilmoittautuminen tehdään jokaiseen opintojaksoon erikseen! 
Koulutus on maksuton ja sen rahoittaa Opetushallitus.

I Kansanopiston yhteisölliset pedagogiset menetelmät 3 op 
II Opiskelijan ohjaus kansanopistossa 3 op 

III Folkhögskolan som särskild utbildningsform 4,5 op
IV Højskole pædagogik 1,5 op

Lisätietoja:
Tuija Jaakonaho, apulaisrehtori, Etelä-Pohjanmaan Opisto 

puh. 050 338 5802, tuija.jaakonaho@epopisto.fi



I Kansanopiston yhteisölliset 
pedagogiset menetelmät 3 op

23.10. ja 3.12.2019 klo 10-16 
Paikka: Suomen kansanopistoyhdistys, Helsinki 

Opettaja: Rehtori, FL, Kyösti Nyyssölä, 
Etelä-Pohjanmaan Opisto

Tavoite ja sisältö: Opintojakson tavoitteena 
on, että osallistuja saa kokonaiskäsityksen 
ja välineitä siihen, miten pedagogiikka käy-
tännössä tukee kansanopiston yhteisöllistä 
ilmapiiriä. 

• Tutustutaan kansanopiston yhteisöllisten 
menetelmien historiaan ja perusteisiin.  

• Kokeillaan menetelmiä käytännössä ja 
jaetaan jo olemassa olevaa osaamista. 

• Reflektoidaan opittua kansanopistoon 
sopivin menetelmin. 

Ilmoittautuminen päättynyt

IV Højskole pædagogik 1,5 op

Kevät 2021
Opintojakso toteutetaan verkossa

Opettajat: Jyrki Ijäs, ent. pääsihteeri 
Rasmus Kolby Rahbek, PhD

Tavoite ja sisältö: Opintojakson tavoitteena on 
saada kosketus pohjoismaisen kansanopis-
toaatteen ja -pedagogiikan tanskalaisiin juuriin 
ja nykytilaan. Tanskan kansanopiston pedagogi-
sen mallin perusteena ovat 

• Yhteisöllisyys 
• Persoonallisuuden kehittyminen 
• Opistotyön rakenne ja toimintakehys 
• Vapaus 
• Keskinäinen oppiminen 
• Osallisuus 
• Piilo-opetussuunnitelma 
• Oppiaine ja opintoala kansanopistossa

Ilmoittautuminen: 
Myöhemmin ilmoitettavana ajankohtana

II Opiskelijan ohjaus 
kansanopistossa 3 op

23.-24.1.2020 ja 20.3.2020 
Paikka: Alkio-opisto, Korpilahti

Opettaja: Rehtori, KT, Jaana Laitila, Alkio-opisto

Tavoite ja sisältö: Opintojakson tavoitteena 
on löytää opiskelijan ohjauksen ydinsisältö 
ja oppia keskeisiä parhaita tapoja ja keinoja 
siinä onnistumiseksi.  

• Oppimisen ja opiskelun ohjaus 
• Persoonallisuuden kasvun ja 

kehityksen ohjaus 
• Koulutus- ja uravalinnan ohjaus 
• Elämänhallinnan ohjaus 

Ilmoittautuminen päättynyt

III Folkhögskolan som särskild 
utbildningsform 4,5 op 

2.12. ja 9.-10.12.2020
Opintojakso toteutetaan verkossa 2.12. ja 

9.-10.12.2020 klo 10-12. Ilmoittautuneet saavat erilli-
sen osallistumislinkin kuhunkin aamupäivään. 

Opettajat: Jyrki Ijäs, ent. pääsihteeri   
Sam Paldanius, yliopistonlehtori, Örebron yliopisto 

Annika Pastuhov, tutkija, PeD, LiU/Tampereen yliopisto

Tavoite ja sisältö: Opintojakson tavoitteena on 
oppia tuntemaan  

• Ruotsin kansanopistojärjestelmä 
• Ruotsalainen kansanopistopedagogiikka  
• Kansanopisto-opettajan koulutusohjelma 
• Nordplus-rahoitus ja kumppanuushaku 

Opintojakso suoritetaan verkossa ja itsenäi-
sesti käyttäen useita opetus- ja työskentely-
muotoja mm. luennot, ryhmätyöt ja itsenäi-
nen työskentely. 

Ilmoittautuminen: https://bit.ly/2Td3r8D 

https://bit.ly/2Td3r8D 

