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Kiertotalousyrittäjyyden
edistäjät -koulutus
Opetustoimen henkilöstökoulutus 2021-2022
Ajankohta: 17.11.2021-9.2.2022

Paikka: Verkko-koulutus, Howspace Ilmoittautuminen: www.rewitellen.fi

Mitä kiertotalous tarkoittaa omassa opetustyössäni?
Millä tavoin opetus, oppisisällöt ja menetelmät tulisi uudistaa vastaamaan kiertotalouden periaatteita?
Koulutus on tehty tukemaan opettajia ja koulutuksen
kehittäjiä löytämään vastauksia näihin kysymyksiin.
Koulutuksen tarkoitus on tarjota tuki, tila ja aika
konkreettisen kehityssuunnitelman toteuttamiseen
kestävän kehityksen ja kiertotalousosaamisen ja yrittäjyyden edistämiseksi ja antaa innostavan kokemuksen osallisuudesta kehittää yhdessä hiilineutraaliutta
edistäviä opetusmenetelmiä.
•

Koulutuksessa opit tunnistamaan juuri oman
työtehtäväsi ja toimintakenttäsi kannalta keskeiset
kehittämisalueet.

•

Saat tukea suunnitelman tekemiseen kuinka integroida kiertotalouden periaatteet ja yrittäjyystaidot
opetussuunnitelmaan ja pedagogiikkaan.

•

Koulutuksen avulla vahvistuu kyvykkyytesi uudistaa kestävän kehityksen, ilmastovastuun ja
yrittäjyyden oppimisen pedagogisia menetelmiä ja
toimintamalleja.
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Koulutus on suunnattu
ammatillisen koulutuksen ja
lukiokoulutuksen opetus- ja
ohjaushenkilöstölle sekä
organisaatioiden kehittäjille

LAAJUUS JA TOTEUTUSTAPA
Koulutuksen laajuus on kolme (3 op) opintopistettä.
Koulutusprosessi toteutetaan verkossa ja se koostuu
webinaareista, toiminnallisista työpajapäivistä ja kehittämistehtävästä.
Koulutusohjelma sisältää kolme webinaaria. Koulutus
toteutetaan Howspace digitaalisessa työtilassa.
KOULUTUS ON MAKSUTON
Koulutus on Opetushallituksen rahoittama opetushenkilöstön täydennyskoulutushanke ja se on osallistujille
maksuton.

Koulutusosiot
Kiertotalousyrittäjyyden edistäjät- koulutus

Koulutuksen tavoitteet ja prosessin
vaiheet

•

Käytännöt ja oppimisen työkalut

•

Proaktiivisen kehittämistehtävän
tavoitteet ja raamit

1 Kestävä kehitys ja vastuullisuus
tulevaisuuden ajureina (½ pv)
•

Agenda 2030 tavoitteet opetuksessa

•

Resurssiviisauden ja kiertotalouden
tiekartat ja osaamistarpeet

•

European Skills agenda

2 Kiertotalousyrittäjyyden edistämisen keinot ja menetelmät
(1pv/6h)
Webinaari 12.1.2021
•

Kiertotalouden periaatteet, haasteet
ja mahdollisuudet

•

Vaikuttavat muutostekijät ja osaamistarpeet (työmarkkinat, lainsäädäntö,
teknologia)

•

Kiertotalouden ja ilmastovastuun
oppisisällöt ja menetelmät

•

Oppijoiden osallisuus ja vaikuttamisen keinot

•

Kiertotalous- ja yrittäjyyskasvatuksen
hyvät käytänteet

Koulutus tarjoaa opetus- ja ohjaushenkilöstölle
sekä koulutusorganisaatioiden kehittäjille yhteisen
kollegiaalisen alustan. Koulutuksessa vuorottelevat yhteinen ajattelu ja käytännön tekeminen,
joka muodostaa ”oppimisen ketjun”.
Kehittämistehtävä liittyy suoraan uuden opetussuunnitelman toimeenpanoon kestävän kehityksen, kiertotalousosaamisen ja yrittäjyystaitojen ja
-valmiuksien tähtäävän opetuksen toteuttamiseen.
Koulutuksessa jokainen osallistuja luo konkreettisen kehittämissuunnitelman kestävän kehityksen ja
kiertotalousyrittäjyyden edistämiseksi.
Osallistu ja ole mukana yhdessä oppimassa,
vahvistamassa osaamista kiertotaloudesta ja sen
integroimisesta opetukseen ja oppimiseen.

•

Innovaatiotoiminnan menetelmät

•

Valmentava opetus kiertotaloutta
kohti (toimintamallit ja käytänteet)

•

Työkaluja kehittämissuunnitelman
toteuttamiseen arjessa

•

Ammatillisen identiteetin uudistaminen kiertotalouden edistäjänä

•

Tuotoksen jalkauttaminen oman
organisaation laatu- ja kehittämistyöhön

Reflektointi (½ pv)
•

Proaktiivisen kehitystyön esitykset

•

Yhteinen reflektointi ja arviointi

Koulutus tarjoaa

» Mahdollisuuden kehittää opettajuutta

uuden opetussuunnitelman mukaiseksi yli
oppiaineiden ja koulutusrajojen.

» Tietoa ja kokemusta kiertotaloudesta,

systeemi-ajattelusta , ilmastovastuusta ja niiden luomista tarpeista ja mahdollisuuksista
opetustyöhön.

» Tukea, konkreettisia työkaluja kestävän
kehityksen toimintakulttuurin luomiseen
organisaatiossa ja ammatillisen identiteetin
uudistamiseen.
» Kykyä tunnistaa kiertotalouden mahdolli-

Ilmoittaudu tästä

Työpajapäivät 2 päivää

•

Työpajapäivät 2 päivää

Oppimisprosessin käynnistäminen

3 Kiertotalouspedagogian
innovointi (½ pv)
Webinaari 9.2.2022

Työpajapäivät 2 päivää

Orientaatio (½pv)
Webinaari 17.11.2021

suudet ja niiden pohjalta uudistaa opetusmenetelmiä.

Koulutuksen toteutus
Koulutuksesta vastaa Jyväskylän kestävän kehityksen toimisto JAPA ry
Lisätietoja ja ilmoittautumiset www.rewitellen.fi
YHTEYSTIEDOT
JAPA ry
Nina Maarit Partanen,
Kiertotalousyrittäjyys
asiantuntija, kouluttaja
puh. 050 313 7986
ninamaarit.partanen@japary.fi
www.japary.fi

» Kokemuksen osallisuudesta kehittää hii-

lineutraaliuutta edistäviä opetusmenetelmiä yhdessä muiden toimijoiden kanssa.  

» Ajan ja paikan oman osaamisen kehittämiseen ja verkostojen rakentamiseen.

