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Arvoisa ammatillinen erityisopettaja
Toiminnallinen ja edunvalvonnallinen kevät on koittamassa. Meillä on perinteinen seminaari- ja
kevät- sekä kesätarjonta jäsenillemme ja edunvalvonnassa on huomattava OAJ:n valtuustovaalit.
OAJ: valtuustovaalit
OAJ:n valtuustovaalien ennakkoäänestys käynnistyy 12.2.2014. Ennakkoäänestys koskee
Ammatilliset Opettajat ry AO, Liike- ja erityisalojen opettajat ry LEO ja TOOL ry jäseniä. Muut
OAO-piirin yhdistykset ovat sähköisessä äänestyksessä. OAJ:n sivuilta löytyvät tarkat ohjeet.
Toivon erittäin aktiivista äänestysosallistumista. Vaaleissa ehdolla olevat AEO:n jäsenet kerrotaan
kirjeen lopussa. Meitä on ehdolla seitsemän aktiivia jäsentämme. He tietävät ammatillisen
erityisopetuksen arjen ja sen tarpeet, ja ajavat varmasti meidän jäsentemme etuja!
Helmikuun seminaarit
- Yksilölliset opintopolut-seminaari järjestetään Hämeenlinnassa13.2.2014 klo 8.30-16.00,
Ammatillisella opettajakorkeakoululla. Tarkemmin kotisivuiltamme.
- Ystävän päivänä 14.2 järjestetään Tampereella Kohtaamisia- Ystävänpäiväseminaari. Sen
järjestävät yhteistyössä YTY-hanke, TREDU ja AEO. Seminaari on osallistava, dialogeista koostuva
päivä, jonka teemoina ovat erilaiset kohtaamiset opettajan, opiskelijan ja ammattilaisten välillä.
Päivän aikana osallistujilla on mahdollisuus kohdata muita erityisopetuksen parissa työskenteleviä
sekä saada oivalluksia ja voimavaroja omaan työhön.
.
Hahmottamisvaikeudet ammatillisessa koulutuksessa – Jyväskylä 13.3.2014
Tunnetko opiskelijan, joka ei osaa tulla oikeaan paikkaan oikeaan aikaan, joka tuntuu joskus
sekoittavan yksinkertaisetkin asiat ja jolla voi mennä sukset ristiin myös kavereiden kanssa?
Voisiko kyse olla hahmottamisen vaikeuksista? Tule mukaan kuulemaan, miten voisit tukea
tällaisen oppijan oppimista, opiskelua ja ammattiin valmistumista. Kouluttajana toimii
huippuluennoitsija Heli Isomäki. Hän työskentelee neuropsykologipalvelu LUDUS Oy:ssä. Hän on
kouluttanut hahmottamisen vaikeuksista useiden vuosien ajan ja viimeistelee paraillaan
ensimmäistä suomenkielistä kirjaa aiheesta.
Ilmoittaudu osoitteessa www.jamk.fi/opelle 1.3.2014 mennessä Lue lisää www.aeo.fi
Perinteinen Erityisopetuksen teemapäivä JAMK:ssa keskiviikkona 26.3.2014.
Mitä uutta ammatillisessa erityisopetuksessa? Mitä uutta tutkimustietoa löytyy ammatilliseen
erityisopetukseen liittyen? Miten voimme hyödyntää tutkimustietoa? Minkälaisia käytännön
kehittämisen pilotointeja on kentällä käynnissä? Tule keskustelemaan Jyväskylän ammatillisen
opettajakorkeakoulun ja Ammatilliset erityisopettajat ry:n järjestämään erityisopetuksen
valtakunnalliseen seminaaripäivään! Seminaaripäivässä valotetaan uusinta tutkimustietoa
hyödyntäen ammatillisen erityisopetuksen kentän ajankohtaisia teemoja.
Ilmoittaudu osoitteessa www.jamk.fi/opelle 14.3.2014 mennessä. Lisää tietoa seminaarista
kotisivuiltamme www.aeo.fi.
AEO:n kevätmatka Saarenmaalle 24-27.4.2014
Joka keväinen opintomatkamme suuntautuu tänä keväänä luonnon kauniille Saarenmaalle. Siellä
tutustumme paikalliseen ammatilliseen oppilaitokseen, Kuressaare Ametikooliin. Matka järjestelyt
ovat jo pitkällä, mutta muutama yksityiskohta on vielä auki, joten tarkka ohjelma ja aikataulu
kerrotaan piakkoin sähköposteilla. Nähdään matkalla.

TaitajaPLUS Lahdessa 8-10.4.2014
AEO on jälleen mukana tukemassa TaitajaPLUS-tapahtumaa, joka järjestetään Lahdessa
Taitaja2014-kilpailujen yhteydessä. TaitajaPLUS-kilpailun lajit ovat artesaani, asiakaspalvelu ja
myynti, kiinteistöhoito ja puhdistuspalvelu. TaitajaPLUS-kisan kotisivut ovat
www.taitaja2014.fi/fi/kilpailut/taitajaplus.
Aeo:n jäsenille kesävaellus 5-9.6.2014
AEO:n jäsen: aloita kesälomasi erilaisessa ympäristössä ja lähde mukaan vaellus- ja
ulkoilutapahtumaan 5.-9.6.2014 Kolarin Äkäslompoloon seitsemän tunturin kylän upeisiin
maisemiin Yllästunturin kainaloon. Tämä vastaava tapahtuma järjestettiin viime kesänä
ensimmäistä kertaa ja kokemukset olivat niin positiiviset, että ne kannustavat uuteen tapahtumaan.
Matka pääjärjestäjä on jälleen kokenut Lapin kävijä Pekka Laakkonen. Kirjeen mukana tapahtuman
mainos! Lisäksi matkasta tulee tietoa kotisivuille ja emailina.

AEO:n opintopäivät Kajaanissa 3. - 4.10.2013
TEEMA: ”Hyvin voiva opettaja – erityisen hyvä opetus”.
Paikka Kainuun ammattiopisto, Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitos, Opintie 3, Kajaani.
Järjestää: Kainuun ammatilliset Opettajat ry ja Kainuun ammattiopiston ERVA-tiimi
Laitetaan päivämäärä isolla kalenteriin ja osallistutaan jälleen isolla joukolla vuotuiseen
ammatillisen erityisopetuksen foorumiin!
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Hyvää kevään odotusta ja muistetaan äänestää!!
Kimmo Kekki
AEO:n puheenjohtaja

