
AAC:N KOULUTUSPALVELUT 

KESKOLLA 
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SISÄLLYSLUETTELO 

 AAC:n koulutustarjonta Keskolle 

 Hinnat 

 Ilmoittautuminen 

 Oppimistavoitteet ja -tulokset 

 Yhteystiedot 
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TARVELÄHTÖISET KIELIKOULUTUKSET 

Tarve  Ratkaisu  

AAC PLUS 
Vaativista, omaan työhön liittyvistä 
viestintätilanteista selviytyminen 

AAC TEEMA  
Tietyn sanaston tai  kielenkäyttötilanteen 

hallitseminen  

AAC ESSENTIAL 
Peruskielitaidon kohentaminen omiin 

työtehtäviin liittyen  
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15  x 90 min 
430 e/hlö + alv 

15 x 90 min 
420 e/hlö + alv 

15 x 90 min 
360 e/hlö 

Hinta  

> 

> 

> 

AAC rakentaa yksilöllisen kielikoulutusratkaisun, jonka sisältö määräytyy osallistujien todellisten tarpeiden mukaan.  
 
AAC:n kielivalikoimaan kuuluvat mm. englanti, ruotsi, norja, viro, venäjä, saksa ja ranska. Koulutuksia järjestetään 
pienryhmä- ja yksilöopiskeluna Keskon tai AAC:n tiloissa. Koulutukset voidaan toteuttaa myös virtuaalisesti Webexillä tai 
Lyncillä.  
 
Alla löydät lyhyen kuvauksen vaihtoehtoisista koulutuksista sekä hintaesimerkin 15 x 90 min pienryhmäkoulutuksesta, jossa 
on 7 osallistujaa. Hintaan lisätään mahdolliset kouluttajan matkakustannukset sekä alv.  



KULTTUURI- JA VIESTINTÄVALMENNUKSET 
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AAC KULTTUURI  Kulttuurivalmiuksien kehittäminen  

AAC VIESTINTÄ  Viestintäosaamisen kehittäminen  

Valmennuspäivä, 2 600 e 

Valmennuspäivä, 2 600 e 

> 

> 

> 

> 

Suunnittelemme ja toteutamme tarpeen mukaisesti myös kulttuuri- ja viestintävalmennuksia. Toteutusmuotona on 
tyypillisesti 1 – 2 valmennuspäivää tai muutaman tunnin interaktiivinen luento. 
 
• Kulttuurivalmennukset voivat keskittyä tiettyyn määriteltyyn maantieteelliseen alueeseen tai näkökulmana voi 

olla kulttuuriherkkyys ja sen kehittäminen.  
 

• Viestintävalmennukset keskittyvät viestintätaitojen kehittämiseen esimerkiksi presentaatio- ja 
neuvottelutilanteissa. Voimme antaa valmennusta myös median kohtaamisessa ja kriisiviestinnässä sekä 
argumentointitekniikan kehittämisessä.  

 
Teemme jokaisesta toteutuksesta aina erillisen tarjouksen.  

 

Tarve  Ratkaisu  Hinta  



OPPIMISTAVOITTEET JA -TULOKSET 

 Oppimistulosten mittaaminen perustuu oppimistavoitteiden 
saavuttamiseen 

 Tavoitteet perustuvat opiskelijan konkreettisiin ja aitoihin 
työtehtäviin 
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Oppimistuloksen mittaaminen antaa vastauksen seuraaviin kysymyksiin: 
 

Mitä on opittu?   

Kuinka opittuja asioita voidaan hyödyntää työtehtävissä? 



OPPIMISTAVOITTEET JA -TULOKSET 

6 

erinomainen  
(90 – 100) 

hyvä  
(70 – 89) 

riittävä  
(50 – 69) 

kehittyvä  
(10 – 49) 

orastava  
(0 – 9) 



KOULUTUKSIIN ILMOITTAUTUMINEN 

 Kirjaudu koulutusportaaliin osoitteessa https://my.aacglobal.com  

 Tee tarvekartoitus ja/tai tasotesti 

 HUOM: portaaliin kirjautuminen sekä tasotestin ja/tai tarvekartoituksen tekeminen eivät 
vielä sido sinua tilaamaan koulutusta 

 Olemme yhteydessä sinuun henkilökohtaisesti koulutusehdotuksen ja hinnan osalta 

 

 Halutessasi voit olla yhteydessä suoraan myös koulutuskoordinaattoriimme Anna Tubaliin:   

 

 Puhelin:    040 826 0355  

 Sähköposti:    anna.tubal@aacglobal.com 
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https://my.aacglobal.com/


OTA YHTEYTTÄ 

 
 
 
 
 
 

www.aacglobal.com 

KIITOS! 
Anna Tubal 

Tel. 040 826 0427 

Email: anna.tubal@aacglobal.com 


