Lue viesti selaimessa

Opintojaksokoulutukset
Monikulttuurinen ohjaus
16.9. 9–14, Jyväskylä

Mobiilivideokoulutus
20.9.2017, Tampere

Koulutus antaa valmiudet suunnitella ja
toteuttaa yhdistys- ja järjestötoimintaa niin,
että uudet suomalaiset ja maahanmuuttajat
tuntevat itsensä tervetulleiksi mukaan.
Kotiinviemisiksi osallistujat saavat
konkreettisia malleja ja ideoita oman
yhdistyksensä toiminnan kehittämiseksi.

Video on loistava ilmaisukeino, mutta myös
viestintätapa. Opintokeskus Siviksen
toteuttamassa mobiilivideokoulutuksessa
tutustutaan tarkemmin tähän tärkeään taitoon.
Kurssilla havainnollistetaan mobiilivideon teon
eri vaiheet eli suunnittelu, kuvaaminen ja
editointi.

Tutustu koulutusesittelyyn ja ilmoittaudu
mukaan viimeistään 4.9. Sivisverkossa.

Koulutukseen ilmoittautuminen avautuu
elokuussa Sivisverkossa.

Mappi A vai Ö?
21.9.–22.10, Moodle

Digitaaliset osaam ism erkit w ebinaarisarja
2.10., 9.10. ja 16.10 klo 13-14

Tämän kurssin aikana osallistujat tutustuvat
yhdistyksen arkistoinnin perusteisiin sekä
saavat valmiuden arkistointisuunnitelman
laatimiseen. Koulutuksessa annetaan välineitä
erottaa säilytettävät dokumentit eisäilytettävistä sekä käydään läpi keskeinen
arkistointiin liittyvä lainsäädäntö.

Webinaarisarja perehdyttää digitaalisten
osaamismerkkien suunnitteluun, luomiseen ja
myöntämiseen. Sarja esittelee myös yleisesti
osaamismerkkityötä Suomessa ja vapaassa
sivistyössä.

Koulutukseen voi ilmoittautua elokuussa
Sivisverkossa.

Lue lisää ja ilmoittaudu 18.9. mennessä
Sivisverkossa.
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Luottam ushenkilön oppim ispaja:
Järjestön hyvä hallinto ja
luottam usjohdon rooli
2.11. klo 15–17.30

Yhdistys sosiaalisessa m ediassa
15.11. klo 10–15, Oulu, Helsinki, Tampere,
Turku, Joensuu
Yhdistys sosiaalisessa mediassa -koulutus
avaa mahdollisuuksia hyödyntää sosiaalista
mediaa ja sen sovelluksia yhdistystoiminnan
tukena. Koulutuksen kohderyhmänä ovat
somealoittelijat.

Oppimispaja käynnistää erilaisten koulutusten
ja verkostoitumistapaamisten sarjan, joka on
suunnattu valtakunnallisten järjestöjen
hallitusten jäsenille. Sarja toteutetaan
yhteistyössä SOSTEn kanssa.

Tutustu koulutukseen ja Ilmoittaudu 1.11.
mennessä Sivisverkossa.

Tiedot koulutuksen paikasta ja
ilmoittautumisesta vahvistuvat elokuussa.

Arvoa arvioinnista
21.–22.11.
Miten omaa koulutusta voisi kehittää? Entä
miten kehittyä kouluttajana? Arvoa
arvioinnista -opintojaksolla syvennytään
koulutuksen laadun arviointiin ja kehittämiseen
sekä oppimisen ja osaamisen arvioinnin
menetelmiin.
Ilmoittautuminen koulutukseen avautuu
elokuussa Sivisverkossa.

Ota Sivisverkon salat haltuun tulevissa
webinaareissamme
Syyskuu: Vuosisuunnitelm a pääkäyttäjille
Kouluttajana Antero Pohjatalo
18.9. klo 12–14: Opintojaksom allien laatim inen
Kouluttajina Lotta Pakanen, Mia Valanne, Matti Rautavirta
2.10. klo 13–14: Tuntiehdotukset yhdistyksille
ja piireille
Kouluttajina Lotta Pakanen ja Annika Tahvanainen-Jaatinen
Marraskuu: Tuntien jakam inen pääkäyttäjille
Kouluttajana Antero Pohjatalo
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