
Poimintoja yhteisöpedagogikoulutuksen (AMK) opintojaksojen 
tavoitteista ja sisällöistä Humakissa (OPS 2013-2018)

Opintojakso (5 op) Opintojakson sos.pedaan viittaavat tavoitteet Opintojakson sospedaan viittavat sisällöt

Yhteisöpedagogin ammatillisen 

toiminnan perusteet

• ymmärtää oman ammattialansa tieteelliset lähtökohdat ja tietoperustan

• ymmärtää yhteisöpedagogin ammatillistaidollisen perustan •hahmottaa 

kasvatustietoisuuden ja pedagogisen ajattelun merkityksen osana 

yhteisöpedagogin ammatillista toimintaa

• tiedostaa mahdollisuuksien näkemisen ja muutoksen mahdollistamisen 

merkityksen osana yhteisöpedagogin ammatillista toimintaa

• yhteisöpedagogin ammatillisen toiminnan yhteiskunta- ja kasvatustieteellinen

perusta 

• kasvatustietoisuus, kasvun tukeminen ja muutoksen mahdollistaminen 

pedagogisessa työssä

• -sosiokulttuurisen ymmärryksen merkitys yhteisöpedagogin työssä 

• -sosiaalipedagoginen ja kriittinen ajattelutapa yhteisöpedagogin työssä

Elämänkulku, kasvu ja kehitys • ymmärtää kulttuurin ja yhteisöjen merkityksen yksilöiden kasvussa ja 

identiteetin muotoutumisessa elämänkulun eri vaiheissa 

• tiedostaa yhteisöllisen ja kriittisen pedagogiikan osana kasvatusta

• yhteisöpedagogi kasvattajana yhteisöllisen ja kriittisen pedagogiikan

näkökulmista

Osallistava pedagogiikka • tuntee osallisuuteen liittyvän teoreettisen perustan ja lähtökohdat 

• tiedostaa osallistumisen, osallisuuden vahvistamisen ja aktivoinnin 

merkityksen yhteisöpedagogin työssä 

• tuntee osallistavan ohjauksen ja sosiokulttuurisen innostamisen

perusperiaatteet 

• oppii käyttämään yhteistoiminnallisia ja osallistavia menetelmiä

• sosiaalipedagogiikka yhteisöpedagogin työn viitekehyksenä •osattomuus, 

osallistuminen ja osallisuus

• sosiaalipedagogiiikka ja sosiokulttuurinen innostaminen käytännön työssä 

• osallistava ohjaaminen ja osallistavat menetelmät

Osallistumisen edistäminen ja 

aktivointi

• osaa analysoida omaa rooliaan osallistujana ja osallistumisen edistäjänä 

• osaa soveltaa osallistumista ja yhteistoimintaa edistäviä menetelmiä 

• tiedostaa yhteisön toimintakulttuurin ja ryhmäprosessien merkityksen

toiminnassa

• ohjaajan roolit, tehtävät ja etiikka yhteisöllisessä toiminnassa 

• sosiokulttuurinen innostaminen ja aktivoivat yhteisöllisen toiminnan muodot 

• yhteisöllisten prosessien havaitseminen ja reflektointi

• luovuuden ja monipuolisen ilmaisun kehittäminen 

Vuorovaikutus- ja dialogitaidot 

(10 op)

• ymmärtää dialogisen vuorovaikutuksen merkityksen tutkivassa ja uutta 

tietoa luovassa yhteisöllisessä prosessissa 

• perehtyy dialogisiin menetelmiin ja soveltaa niitä käytäntöön

• dialoginen työskentely ja dialogiosaamisen kehittäminen käytännön työssä 

• dialogisten menetelmien tavoitteellinen soveltaminen ryhmässä tai 

toimijaverkostossa

Nuorisotyön työmuodot • hallitsee kasvun tukemisen, sosiaalisen vahvistamisen ja yhteisöllisen työn

lähtökohdat 

• osaa reflektoiden rakentaa omaa osaamistaan ja ammatillista identiteettiään

• dialogisuus ja kasvua tukeva ohjaustyö ammatillisena toimintana 

• osiaalinen vahvistaminen ja sosiokulttuurinen innostaminen ammatillisena 

toimintana
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