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Amistamo – yhdessä ryhmäksi
Marraskuussa saa tulikasteensa ryhmäyttämiseen keskittyvä liikunnallinen Amistamo-tapahtuma.
Tapahtuman tarkoituksena on tuottaa uusia ideoita oppilaitosten tutor- ja opiskelijakuntatoimintaan sekä
tarjota valmiita toimintamalleja opiskelijoiden ryhmäyttämispäiviin, liikuntapäiviin ja harrastetoimintaan.
Yksipäiväinen Amistamo-tapahtuma kokoaa tutorit, tutoriksi aikovat ja opiskelijakuntien jäsenet.
Päivän ydinajatuksena on valmiiden toimintamallien ideoiminen, jakaminen ja testauttaminen omassa
oppilaitoksessa edelleen toteutettavaksi.
Löydät tämän tiedotteen myös TÄÄLTÄ.
Amistamo -tapahtuman mainoksen löydät TÄÄLTÄ.
Tulosta Amistamo -tapahtuman ohjelma TÄÄLTÄ.
************************

Amistamo -yhdessä ryhmäksi
Mitä
Toimintapäivä, jossa tarjolla on valmiita ideoita ja toimintamalleja opiskelijoiden aktivoimiseen. Osallistujat
pääsevät kokeilemaan ryhmäyttämisen keinoja, joista itselle sopivimmat voi napata mukaan omassa
oppilaitoksessa toteutettavaksi.
Kenelle
Toimintapäivä on suunnattu tutoreille, tutoreiksi aikoville ja opiskelijakunnan jäsenille. Oppilaitoksen
aktiivisille toimijoille, jotka haluavat yhdessä tekemällä lisätä viihtyvyyttä oppilaitoksessa.
Opiskelijatoiminnan yhteyshenkilö on mukana opiskelijoiden suunnitelmien tukijana ja ohjaajana.
Miksi
Yhteinen tekeminen lisää viihtyvyyttä oppilaitoksissa. Opinnot ja oppilaitoksen arki sujuvat paremmin, kun
viihtyy opiskeluympäristössään. Päivä antaa opiskelijoille valmiuksia oppilaitoksen oman toiminnan
suunnitteluun ja toteuttamiseen opiskelijoilta opiskelijoille.
Miten
Yhdessä tehden saadaan ideoita oman toiminnan suunnitteluun. Mukana rentoja lajeja sekä taidot ja
luovuuden haastavia tehtäviä. Ryhmää rakennetaan fiilis edellä.
Milloin
Pilottitapahtuma järjestetään 15.11.2017 Vierumäen Urheiluopistolla.
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***********************************
Ohjelma:
9.00 päivän startti
9.30 Amistamo -ryhmärastit
11.00 lounas
12.00 Amistamo-ryhmärastit
15.00 kotimatkalle
Ohjaajille tutortoiminnan työpaja klo. 9.30 – 11.00: ideoita ja työkaluja tutortoimintaan sekä
kollegakohtaamisia
***********************************
ILMOITTAUDU MUKAAN
Tapahtuma on yksipäiväinen, kesto 6 tuntia. Osallistumismaksu on 16€ / opiskelija. Osallistumismaksu
sisältää tapahtuman koko ohjelman mukaan lukien lounaan.
LISÄTIETOA TAPAHTUMASTA
Lisätietoa ja ilmoittautumien löytyy TÄÄLTÄ.

Laita tapahtuma syksyn kalenteriin ja ilmoita ryhmäsi mukaan tapahtumaan viimeistään 7.11.2017.

Syysterveisin, Tiina Hasari
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