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KOULUTUSTAITOJEN KEHITTÄMINEN-KURSSI 

 

Kuvaus kurssista  

Kurssilla käydään läpi ihmisen oppimista ja siihen vaikuttavia asioita. Kurssilla keskitytään 

kokemusperäiseen oppimisteoriaan ja sen soveltamiseen koulutuksen rakenteessa. Kun kurssilainen 

ymmärtää ihmisen oppimiseen vaikuttavat asiat, voidaan tutustua koulutuksen rakenteeseen ja eri 

koulutuksen osien yksityiskohtiin, jotta koulutus olisi mahdollisimman laadukasta ja tehokasta. 

Kurssilla harjoitellaan ja opitaan esiintymistaidosta ja sen vaikutuksesta kolutukseen. 

Jokainen kurssilainen tekee harjoitussuunnitelman ja sen pohjalta pitää muille kurssilaisille 

koulutuksen. Kurssin kouluttaja antaa jokaisesta harjoitussuunnitelmasta, sekä koulutuksesta 

henkilökohtaisen palautteen. 

Kurssin tavoitteet: 

Kurssin jälkeen kurssilaiset:   

- Tuntevat ihmisen kokemusperäisen oppimisen teorian ja kuinka sitä sovelletaan käytännössä  

- Tuntevat koulutuksen rakenteen merkityksen oppimisen kannalta  

- Osaavat suunnitella ja toteuttaa turvallisen käytännön koulutuksen  

- Osaavat antaa rakentavaa palautetta koulutettaville  

 

Kurssin toteutus: 

Kurssi toteutetaan kahdessa lähiopetuksessa, joiden välissä on noin kuukauden mittainen etäopiskelu. 

Ensimmäisessä lähiopetuksessa kurssilaisille annetaan riittävä teoriaopetus, jotta hän kykenee 

suunnittelemaan ja tekemään harjoitussuunnitelman itsenäisesti. Etäopiskelun aikana kurssilaiset 

saavat kerran kurssin kouluttajalta palautetta harjoitussuunnitelmastaan.   

  

Seuraavalla lähijaksolla kurssilainen toteuttaa suunnittelemansa koulutuksen muille kurssilaisille. 

Koulutus suorituksesta kurssilainen saa palautteen muilta kurssilaisilta, sekä kurssin kouluttajalta. 

 

Kenelle kurssi on tarkoitettu: 

Kurssi on tarkoitettu liiton palokuntajäsenille (nais-, nuoriso-, hälytysosastot), jotka toteuttavat 

viikkokoulutuksia omassa palokunnassaan. Kurssi antaa hyviä eväitä aloittavalla kouluttajalle, sekä 

toimii hyvänä kertauksena kokeneemmalle kouluttajalle.  

 

 

Aika:  1 lähijakso: 18.2.2023 -19.2.2023 klo 9–17 

2 lähijakso: 18.3.2023-19.3.2023 klo 9–17 

 

Paikka:  1 lähijakso: Lempäälän talo, Manttaalitie 15, 37500 Lempäälä 

   2 lähijakso: Alueittain pienryhmissä 

 

Hinta:       Kurssimaksu on 95 €/oppilas sisältäen lähijaksojen lounaat ja kahvit  

 

 

 



  

 
Ideaparkinkatu 4 toimisto@hameenpelastusliitto.fi 
37570 Lempäälä www.hameenpelastusliitto.fi Puh. 040 172 2612 

HÄMEEN PELASTUSLIITTO RY 
hämeenpelastusliitto.fi 

 

 

Kurssinjohtaja:  Tuomas Vakkila 

 

Ilmoittautuminen:  Ilmoittautuminen HAKAn kautta 3.2.2023 menneessä linkistä: 

 HAKA - Kirjaudu (spek.fi) 

Hakijoille ilmoitetaan valinnasta erikseen (Hakan kautta 

ilmoittautumisen yhteydessä tulleisiin sähköpostiosoitteisiin) eräpäivän 

jälkeen. 

 

Kurssilaisen vaatimukset:  Kurssilainen on vähintään 16-vuotias 

 

Kurssivahvistus:  Kurssivalinnoista tiedotetaan viimeistään 7.2.2023 

 

Ohjelma:  

  

 

   

 

 

 

 

 

 

Lisätietoja:   Lisätietoa antaa koulutuspäällikkö Aleksei Kyrölä 

   aleksei.kyrola@hameenpelastusliitto.fi tai puhelimitse 046 923 1515 

 

 

 
   

 Tervetuloa! 

 

 

La.18.2.2023 Pedagogiikan perusteet 

 ja esiintymistaidot 

 

klo 9–17 Lempäälän talo 

Su. 19.2.2023 Koulutuksen suunnittelu  

ja harjoitussuunnitelman teko 

 

klo 9–17 Lempäälän talo 

etäjakso harjoitussuunnitelmat 

 

  

La. 18.3.2023 Kurssilaisten käytännön harjoitus 

 

klo 9–17 Alueittain pienryhmissä 

Su. 19.3.2023 Kurssilaisten käytännön harjoitus 

 

klo 9–17 Alueittain pienryhmissä 

https://haka.spek.fi/kirjaudu.aspx
mailto:aleksei.kyrola@hameenpelastusliitto.fi

