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Kenelle? Mitä? Miksi? Miten?

Outcomes

What comes out?



Kasvava kriittisyyden, refleksiivisyyden ja
dialogisuuden tarve

” !n the field of management and organizations we may be
in another new turn: an artful turn”

(Barry, 2006)



Oppiminen organisaatiossa?

Kirjoita noin 4-5 sivun mittainen (riviväli 1,5, Times New Roman 12, reunukset 2 cm, rivit
tasattu) pohdiskeleva kirjoitelma aiheesta OPPIMINEN ORGANISAATIOSSA, niin että
valitset pääotsikon alle jonkin seuraavista sananlaskuista/sanonnoista (voit myös valita
jonkin muun oppimiseen liittyvän sananlaskun, mikäli se sopii paremmin pohdintaasi):

Oppia ikä kaikki
Paljon puhetta – vähän villoja
Ei oppi ojaan kaada
Tieto on valtaa
Ei vanha koira temppuja opi
Minkä nuorena oppii – sen vanhana taitaa

Kirjoita vapaasti omalla tyylilläsi ja käytä luovuuttasi! Muista kuitenkin akateemisen
kirjoittamisen perussäännöt. Kirjoita lähteet tekstissä esim. …kuten Viitala (2002, 34)
esittää… tai … näkemystä on kritisoitu (mm. Ahonen 2001; Willmott 2003)… ja lisää
loppuun lähdeluettelo.

(Ennakkotehtävän ohjeistus)



“Oppiminen on oppimistekoja”

- Kirjallinen ennakkotehtävä
- Kurssikirjallisuudesta lista, josta voi

valita luettavan oman kiinnostuksen
mukaan

- Pienryhmää ei voi valita
- Erilaisia aktiviteetteja

luentotapaamisten aikana (4 h
intensiivijaksot)

- Jokainen pienryhmä valitsee
teeman/aiheen, jota käsittelee
ryhmätyössä. Ryhmät tuottavat
kirjallisen raportin aiheesta ja tekevät
aiheesta presentaation.



NAURISRUNO

”Istumme täällä oppimassa
Mitä se on organisaatiossa
Ulkona sataa vettä ja loskaa
Tuleekohan kevät koskaan?
Nyt pitäisi luoda jotain kaunista
Vaikka mieleni unelmoi nauriista
Oppimiseen tarvitaan luovuutta
Jotta voi tehdä jotain uutta”

USKALLA
TAVOITELLA
UNELMIASI







"Tavoite oli ennen kurssin alkamista vain päästä läpi ja
selviytyä, mutta jo heti alussa huomasin että tästähän voi olla potentiaalia
suurempiinkin tavoitteisiin. Näin jälkikäteen olen tyytyväinen, sillä nuo
tavoitteet täyttyivät helposti ja opin roppakaupalla uusia asioita ja etenkin
uusia opetustyylejä.

"Erilainen opetustapa suurta plussaa. Jos me opiskelijat
heittäydyimme epämukavuusalueelle, niin koen opettajan myös tietyllä
tavalla tehneen tämän (ei ottanut perinteistä opettajaroolia annettuna).
Suuri kiitos tästä! Tätä parhaimmillaan voi olla opetus ja moni yliopisto-
opettaja saisi puolestani ottaa tästä mallia :)."

"Parasta kurssissa oli ehdottomasti monipuolinen toteutus, sillä
luennot/opetusmuodot olivat vaihtelevia ja mielenkiintoisia.. Lukuisat
keskustelut niin koko ryhmän kuin pienemmänkin porukan kanssa antoivat
paljon, samoin kuin huikeat esitelmät. Oli myös erittäin mielenkiintoista
saada täysin vapaat kädet raportin ja esityksen koostamiseen."
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