
Mun juttu

Ajattele laaja-alaisesti. Tunnista osaaminen. Opeta kohti työelämää.

Saat 7 valmista 
mallia 

yesverkosto.fi       @yesverkosto  

Laaja-alaisen osaamisen 

opevalmennus

YES-verkkokurssi

Tahdotko syventää ymmärrystäsi laaja-alaisten taitojen kehittämisestä ja 

oppia suunnittelemaan oppilaille innostavia kokonaisuuksia? Haluatko 

haastaa itsesi ajattelemaan isommin ja pidemmälle tulevaisuuteen ja 

kurottaa ainejakoisen opetuksen ulkopuolisiin mahdollisuuksiin? 

Mun juttu – Laaja-alaisen osaamisen opevalmennuksessa opit uusia, 

oppilaslähtöisiä ja oppijoita motivoivia menetelmiä. Saat välineet oppijoiden 

kokonaisvaltaiseen ohjaamiseen kohti elämää ja työelämää sekä innostavia 

tehtäviä oman pedagogiikkasi elinikäiseen kehittämiseen. 

Valmennuksessa saat myös 7 valmista monialaisen opintokokonaisuuden 

mallia, jotka voit ottaa käyttöön opetuksessasi. 

Opi kehittämään opetusmenetelmiä, joilla voit edistää oppilaittesi laaja-alaisten 

taitojen kehittymistä ja vahvistaa heidän tulevaisuustaitojaan. Lähde mukaan 8 

viikon verkkovalmennukseen!

Kurssin jokaisen jakson lopussa 

esittellään yksi konkreettinen 

monialaisen opintokokonaisuuden 

malli (MONO-malli) ja siihen 

kuuluvat lisämateriaalit, jotka ovat 

heti hyödynnettävissäsi.

Kaipaatko ideoita?

Valmennus pohjautuu Villinikkarit Oy:n ja Petrikki Tukiaisen kehittelemään 

Mun juttu -toimintamalliin, joka avaa opetussuunnitelmien laaja- alaisen 

osaamisen seitsemää teemaa (L1–L7) oppijan näkökulmasta.  

Rohkaistu nostamaan oppilaiden omat kiinnostuksen 

kohteet oppimisen ytimeen ja motivaation lähteeksi. 

Valmennus on on kohdennettu eritysesti perusopetuksen opettajille, mutta 

hyödynnettävissä myös lukio-opettajille. 



Mun juttu
Laaja-alaisen osaamisen 

opevalmennus

Opit kurssilla:

Valmennus koostuu 8 viikottaisesta itseopiskeltavasta verkkojaksosta. 

 

Jokaiseen jaksoon sisältyy teemaan orientoiva video, syventävää lisämateriaalia, linkkejä ja vinkkejä, 

tehtäväosio sekä keskustelualue. Lisäksi jokaista jaksosta löytyy vähintään yksi konkreettinen MONO- 

toteutusmalli. Voit itse valita, mihin syvennyt tarkemmin ja mitkä tehtävät sinua kinnostavat.  

 

Uusi verkkojakso aukeaa rekisteröitymisesi jälkeen kerran viikossa. Voit opiskella sisältöjä myös omaan 

tahtiisi, mutta suosittelemme opiskelua kurssin aikataulussa, jolloin voit osallistua keskusteluihin. 

 

Valmennuksen kesto on 45 min / moduuli eli yhteensä 6 h. Valmennus vastaa yhtä Veso- tai Kiky-päivää. 

Opiskele aikataulun mukaan tai omaan tahtiisi

Verkkokurssin sisältö

 opetusmenetelmiä, joilla voit tunnistaa ja edistää oppilaittesi laaja-alaisten taitojen 

kehittymistä 

suunnittelemaan monialaisia kokonaisuuksia 

ajattelemaan oppimisen lähtökohtaa oppilaan osaamisen ja kiinnostusten kautta 

sekä kohti elämää ja työelämää

uudenlaisia oppiaineiden ulkopuolelta tulevia työkaluja

7 konkreettista työkalua omaan opetukseen ja monialaisten opintojen toteutukseen 

omassa opetuksessa tai yhdessä muun koulun kanssa toteutettavana. 

Verkkokurssin päävalmentajana  

toimii yrittäjyyskasvatuksen 

asiantuntija Petrikki Tukiainen 

YES Keski-Suomesta. Petrikki Oy on 

yrittäjyyden uudistamiseen ja 

oppimisen muutosprosessien 

tukemiseen sekä oppimisen 

digitalisaatioon erikoistunut yritys.  

 

1. Mikä on sun juttu? Orientaatio 

2. Ajattelu ja oppimaan oppiminen 

3. Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu 

4. Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot 

5. Monilukutaito 

6. Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen 

7. Työelämätaidot ja yrittäjyys 

8. Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän 

tulevaisuuden rakentaminen 

Yhteenveto

Kurssijaksot ja teemat

Mun juttu – Laaja-alaisen osaamisen opevalmennus on toteutettu Yksityisyrittäjäin säätiön tuella.


