Erityisellä tuella omalle uralle, 3-12 op

Erityisopetus nyt ja tulevaisuudessa. Missä mennään ja mikä
muuttuu? Onko erityisopettajan työnkuva murroksessa vai
kaaoksessa uudistusten keskellä? Näitä ja monia muita asioita
pohdimme TUVAn, oppivelvollisuuden laajentumisen ja
erityisopettajan ammatti-identiteetin viidakossa. Tule
uudistamaan ja kehittämään asiantuntijuuttasi.
Hanke koostuu neljästä koulutusosiosta, joista osiot 1 - 2 järjestetään
keväällä 2022 ja osiot 3 - 4 syksyllä 2022:

2. Tuetusti perusopetuksesta toiselle asteelle
Sisältö:
-

tulevaisuuden työelämätaidot (elinikäisen oppimisen avaintaidot)

-

yksilölliset tuen tarpeet, vahvuudet ja valmiudet urasuunnittelussa

-

uramahdollisuudet

-

tuettu ja ohjattu siirtymävaihe

-

tuen muodot ja suunnitelmallinen erityinen tuki eri oppilaitosmuodoissa,
ml. TUVA
alueelliset järjestämismallit

1.

Erityisopettajan työ - tuki kohti tulevaisuutta, 3 op

-

2.
3.

Tuetusti perusopetuksesta toiselle asteelle, 3 op
Ammatillisen opettajan erityisen tuen osaaminen - sujuvat siirtymät, 3
op
Erityisellä tuella kohti työelämää, 3 op

Koulutus toteutetaan monimuotoisesti sisältäen yhden lähipäivän ja
puolikkaan verkossa toteutettavan lähipäivän, omaa työtä kehittävän
työskentelyn, verkossa tapahtuvan ohjauksen sekä ennakkotehtävän.

4.

1. Erityisopettajan työ – tuki kohti tulevaisuutta

6.4. klo 12-16 Lähipäivä

Sisältö ja toteutus:

11.5. klo 9-15 Lähipäivä

-

erityisopettaja tukea tarvitsevan opiskelijan toimijuuden tukijana

-

koulutuksen muutokset ja niiden vaikutus erityisopettajan työhön ja
osaamis- ja ammatti-identiteettiin

-

adaptiivinen asiantuntijuus

-

suunnitelmallinen pedagoginen tuki arjessa

-

erityisopettajan asiantuntijuuden ja konsultatiivisuuden kirkastaminen erityisopettaja etäopetuksessa ja –ohjauksessa

Koulutus toteutetaan monimuotoisesti sisältäen aloituswebinaarin, yhden
lähipäivän ja puolikkaan verkossa toteutettavan lähipäivän, omaa työtä
kehittävän työskentelyn, verkossa tapahtuvan ohjauksen sekä
ennakkotehtävän.
16.3. klo 14-16 Aloituswebinaari
30.3. klo 9-15 Lähipäivä
4.5. klo 13-16 Lähipäivä verkossa (Zoom)
Kohderyhmä
Ammatillisen koulutuksen erityisopettajat, erityisen/vaativan erityisen tuen
opettajat ja ohjaajat

Kohderyhmä
Perusopetuksen, valmentavan koulutuksen, ammatillisen- ja lukiokoulutuksen
opetus- ja ohjaushenkilöstö
Ilmoittautuminen osioihin osoitteessa:
https://link.webropolsurveys.com/S/62FB6843F5609B85
Kouluttajina: lehtori, erityisopettaja Tuula Savikuja ja lehtori, laaja-alainen
erityisopettaja Minna Sandberg, Oamk/Ammatillinen opettajakorkeakoulu
Lisätiedot
Sisältö: Tuula Savikuja, tuula.savikuja@oamk.fi, p. 050 346 4070
Käytännön järjestelyt: Arja Räinä-Räisänen, arja.raina-raisanen@oamk.fi,
p. 050 375 0269
Koulutus on Opetushallituksen rahoittamaa opetustoimen
henkilöstökoulutusta! Koulutus on kohderyhmään kuuluville osallistujille
maksutonta. Mahdollisista matka- ja majoituskustannuksista osallistujat
vastaavat itse. Perimme 100 euron peruutusmaksun, mikäli peruutusta ei ole
tehty kahta viikkoa ennen koulutuksen alkua.

