SNELLMANINSITUUTTI

LEARN@WORK

– T Y Ö PA I K A S TA O P P I M I S PA I K A K S I
Työelämässä tarvitaan jatkuvasti lisää osaamista ja
taitovaatimukset kasvavat työtehtävien vaativuuden
kasvaessa. Työelämän muutoksissa pärjätäkseen
työntekijöiden tulee varmistaa oma oppimis- ja muutoskykynsä ja niiden ylläpitäminen. Oppiminen ei
ole työstä erillinen toiminto, vaan entistä enemmän

osa työtä. Työssä oppimisen mahdollistaa yrityskulttuuri, jossa työntekijöitä kannustetaan ja ohjataan
hakemaan uutta tietoa ja jakamaan sitä. Sosiaalisen
oppimisen lisäksi jokaisen ulottuvilla on valtava määrä tietoa, jota suodattamalla ja työhön soveltamalla
oppimista tapahtuu joka päivä.

YRITYSTEN JA OPPILAITOKSEN VÄLINEN
YHTEISTYÖ

Kuinka mahdollistaa työssä oppimista? Kuinka
tukea sitä? Mitä halutaan oppia? Kuinka ketterä oppiminen voi kasvattaa tehokkuutta ja
tuottoa? Kuinka sitä johdetaan?

Learn@work-hankkeessa tehdään uudenlaista yhteistyötä oppilaitoksen ja yritysten välillä vastaten tämän päivän
osaamisen kehittämisen tarpeeseen työpaikoilla. Yhteistyössä mukana oleville työpaikoille lähdetään rakentamaan työssäoppimisen kulttuuria ja toimintatapoja, jotka
mahdollistavat osaamisen kehittämisen työn ohessa.
Hankkeeseen valitaan mukaan 20 pohjoissavolaista osaamisen kehittämiseen motivoitunutta työpaikkaa, yritystä
tai organisaatiota.

MITÄ LEARN@WORK-HANKE TARJOAA?
(sis. osallistumismaksuun)

1. Perehdytään aiheeseen ja valitaan yrityksen
oppimisagentit valinta (3-8 henkilöä)
2. Kartoitetaan organisaation profiili ketterästi
oppivana organisaationa
(sis. sähköinen kysely kaikille yrityksen työntekijöille)

3. Kartoitetaan yrityksen osaamistarpeet
(sis. osaamiskartoitus metataidot)

4. Organisaatiokohtainen tulosten läpikäyminen
(1-3 tapaamista)

5. Oppimisagenttivalmennus yrityksen oppimisagenteille (6 op), kuusi lähivalmennuspäivää
+ esimiesten valmennuspäivä
6. Valinnaiset Learn@work-koulutukset,
koulutusaiheina metataidot.

MITÄ OVAT TYÖELÄMÄN METATAIDOT?
• ajanhallinta 		
• esimiestaidot
• fasilitointitaidot
• tiedolla johtaminen
• hyvä älyllinen kunto
• mielen johtamisen taidot
• tunnetaidot
• ongelmanratkaisutaidot
• ajatteluntaidot

• oppimaan oppiminen
• projektityöskentely
• vuorovaikutustaidot
• tiimityötaidot
• tiedonhankintataidot
• tiedonhallintataidot
• osaamisen näkyväksi
tekeminen
• resilienssitaidot

LEARN@WORK -HANKKEEN PERUSTIEDOT
Pääosin Euroopan Sosiaalirahaston (ESR) rahoittama
Hankkeen kesto: 1.7.2018 - 30.6.2020
Osallistumismaksu: koko hanke aika 1000 € / yritys
Hankkeen toteuttaja: Snellman-instituutti ry
Muut rahoittajat: Kuopion kaupunki ja Iisalmen kaupunki

(myös muilla yrityksen työntekijöillä mahdollisuus osallistua).

7. Learn@work digitaalinen oppimisympäristö
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SYKSYN 2019
KOULUTUSKALENTERI
( KU O P I O / V E R K KO )

OPPIMISAGENTTIVALMENNUS

LEARN@WORK -KOULUTUKSET

KOHDERYHMÄ pilottiorganisaatioiden oppimisagentit

KOHDERYHMÄ pilottiorganisaatioiden oppimisagentit
ja jos paikkoja jää, niin myös muut kuin oppimisagentit
voivat osallistua

Ti 24.9.2019 klo 9-16
Oppimisagenttien valmennus, moduuli 1:
Oppimisagentti – organisaationsa oppimisen asiantuntija

To 31.10.2019 klo 9-16
Oppimisagenttien valmennus moduuli 2:
Osaamisstrategiat

Ti 26.11.2019 klo 9-16
Oppimisagenttien valmennus moduuli 3:

Ti 27.8 & ti 3.9. klo 13-15
Moodle yrityksen omaksi oppimisympäristöksi
-koulutus
To 5.9.
Tiimiläiset ympärilläni
Ryhmä 1: klo 8.30-12
Ryhmä 2 klo 13-16.30

Ketterä oppija

Tammikuu 2020
Oppimisagenttien valmennus, moduuli 4:

Alk. 18.9. (sis. lähi- ja verkkokoulutus)
Työtehtävien organisointi ja tärkeysjärjestys
(ryhmä 1, ryhmä 2, ryhmä 3, ryhmä 4)

Oppivat tiimit

Helmikuu 2020
Oppimisagenttien valmennus, moduuli 5:
Ketterästi oppivan organisaation ja sen
rakenteiden kehittäminen

Maaliskuu 2020
Oppimisagenttien valmennus, moduuli 6:
Mitä olemme oppineet & käsikirja

LUE LISÄÄ 

L I S ÄT I E D O T
OUTI SAVOLAINEN
koordinaattori
p. 044 746 2846
outi.savolainen@snellmankesayliopisto.fi

Ke 25.9.2019 klo 8.30-12.00
Ongelmanratkaisumenetelmien työpaja
Ryhmä 1: klo 8.30-12
Ryhmä 2 klo 13-16.30

Ti 29.10. klo 10-16
Esimiesten valmennuspäivä (Lisätietoa tulossa pian!)
Alk. Ke 30.10 (sis. lähi- ja verkkokoulutusta)
Digityökalut oppimisen tukena
Alk. 3.12.2019 klo 13 (verkkokoulutus)
Motivaatio ja kohtaaminen innostamisessa
LUE LISÄÄ 

SOILI MEKLIN
rehtori
p. 044 746 2841
soili.meklin@snellmankesayliopisto.fi
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