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Arvoisa ammatillinen erityisopettaja
On jälleen edessä toimelias kevät.
Hiukan menoamme jarruttaa AO:n viime vuotinen päätös pudottaa meidän jaostoavustuksen saajien
joukosta, mutta talkoohengellä ja toimintaa kehittämällä vastaamme talouspaineisiin. Viime vuonna
teimme, kuinka ollakaan, juuri jaostoavustuksen suuruisen tappion, mutta taloutemme on vielä
vahva, kiitos aiempien vuosien tarkan talouden pidon.
Kirjeen mukana saatte jälleen jäsenmaksulaskun, jossa on uusi tilinumeromme. Jäsenmaksutulo on
meille entistäkin tärkeämpää, pelkästään sillä rahoitamme toimintamme.
1. Perinteinen Erityisopetuksen seminaaripäivä JAMK:ssa keskiviikkona 26.3.2013.
Tänä vuonna päivän aiheena on ”Arviointi erityisopetuksessa”. Jos sinua askarruttavat arviointiin
liittyvät kysymykset tai jos pohdit, miten mukautetut arvioinnit laaditaan, tule ehdottomasti mukaan
seminaariimme. Seminaarissa kuulemme aamupäivällä mm Päivi Pietiläisen luennon mukautettujen
arviointikriteerien käytännön laatimisprosessista. Pirkko Laurila, OPH, aloittaa ennen lounasta
oman luentonsa: Arviointi ammatillisessa koulutuksessa, opiskelija-arviointi erityisopetuksessa.
Iltapäivällä kuulemme myöskin ajankohtaista OPH:sta, niitä meille kertoo opetusneuvos Juhani
Kulmala.
Ilmoittautuminen päättyy 12.3.2013, ilmoittautuminen osoitteessa www.jamk.fi/opelle.
Seminaaripäivän hinta on 60 €/osallistuja.
2. AEO:n kevätmatka Tarttoon 5. – 7.4.2013
Tänä vuonna teemme ryhmämatkan Tarttoon, lähtö perjantaina 5.4 klo 13.30 lautalla, Tallinnasta
jatkamme bussillamme kohti Tarttoa. Menomatkalla pidetään esitys TILE-hankkeesta. Varsinaisena
vierailupäivänä lauantaina tutustumme mm Viron suurimpaan ammatilliseen koulutuskeskukseen,
Tartu Kutsehariduskeskukseen. Tartu Kutsehariduskeskus on vahva ammatillisen erityisopetuksen
kehittäjä Virossa.
Tätä kirjoittaessani matkalle on ilmoittautunut n 20 AEO:laista, toivottavasti ryhmämme vielä
kasvaa. Lisätietoja ja ilmoittautumiset minulle, email: kimmo.kekki@luovi.fi.
3. Towards Inclusive Learning Environments in Vocational Education and Training
TILE-projekti 1.10.2011-31.8.2013 Tasa-arvoa oppimiseen ammatillisessa koulutuksessa
Tile-hankkeessa (AEO mukana partnerina) on edetty lähes loppusuoralle, jäljellä on enää
kokoamisseminaari kesäkuussa Bronossa, Tsekeissä ja sen jälkeen kirjoitustyö. Syksyllä saamme
sitten käyttöömme ohjekirjasen inklusiiviseen oppimiseen ja oppimismahdollisuuksien
kehittämiseen.
Projektin kotisivut ovat http://www.tileinvet.net. Jyväskylän ammattikorkeakoulun ammatillinen
opettajakorkeakoulu on tämän hankkeen koordinaatorina.
4. Ammatillisten erityisopetuksen koordinaattorien ja ERVA-opettajien työseminaari
pidetään tiistaina 16.4.2013 Jyväskylässä, JAMK/Ammatillinen opettajakorkeakoulu.
Seminaarissa keskustellaan ammatillisen koulutuksen ja erityisopetuksen rakenteellisista ja
toiminnallisista muutoksista. Oppilaitosten koon kasvattamisen myötä ERVA-opettajien ja
koordinaattorien työ tulee entistäkin merkittävämmäksi ja haastavammaksi. Koordinoinnilla
luodaan mahdollisuuksia hallittuun ja kokonaisvaltaiseen tukitoimien toteuttamiseen.
Tähän seminaariin tuon tietoa myös OAJ:n kehittämästä luonnosmallista koordinaattoreiden,
ERVA-opettajien ja ammatillisten pienryhmäopettajien vuosityöaikakokeiluksi. Malliluonnos lähtee
1500 tunnista ja 38 työviikosta /lukuvuosi. Kyselen myös halukkaita kokeiluun lähtijöitä. Jos
löytyy riittävästi kokeiluun lähtijöitä, jatkaa OAJ mallin tytöstämistä työnantajien kanssa.
Kokeilusta voitte kysellä minulta jo ennen seminaaria lisätietoja, vastaan mielelläni.

5. TaitajaPLUS Joensuussa 14. - 16.5.2013
Seuraavat Taitaja-kilpailut järjestetään Joensuussa. Niiden yhteydessä järjestetään erityistä tukea
tarvitseville kilpailijoille omia ammattitaitokilpailumuotoja. Tänä vuonna TaitajaPLUS lajit ovat
puhdistuspalvelu, kiinteistöpalvelu, asiakaspalvelu ja myynti sekä logistiikka. Ammattinäytöksenä
on valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus.
Osaan taitajakilpailuista on mahdollisuus osallistua myös 8+1 kilpailijana. AEO on jälleen
lahjoittanut palkinnon 8+1 kilpailuun. Palkinto annetaan Taitajalajeissa parhaan pistemäärän
saaneelle erityisopiskelijalle.
Tulethan seuramaan kilpailuja . Taitajakisojen kotisivut ovat www.taitaja2013.fi.
AEO pitää näitä kilpailuja tärkeinä ammatillisen erityisopetuksen kehittäjinä ja esille tuojina.
HAMK Skills Trainers' Academy järjestää Taitaja-PLUS-seminaari: ”Ammattitaitovalmennus
voimavarana”, Hämeenlinnassa 17.4.2013. Ilmoittautuminen 5.4 mennessä, www.hamk.fi/skills .
Toivon seminaariin runsasta osallistujajoukkoa antamaan panoksensa kilpailujen ja ammattitaidon
kehittämiseen. Ammattitaidon opettaminen on meidän ammatillisten erityisopettajien erityistä
osaamista.
6. AEO on jatkanut yhteistyösopimusta Suomen Verkko-opiston kanssa
Verkko-opisto- projekti jatkuu vielä ainakin vuoden. Projektissa kehitetään pysyvä yritysten ja
oppilaitosten yhteistyöfoorumi, joka toimii yritysten ja oppilaitosten kehittämien digitaalisten
oppimateriaalien, sisältöjen ja palveluiden jakelukanavana. Verkon kotisivut löytyvät osoitteesta:
www.suomenverkko-opisto.fi. Tehty jatkoyhteistyösopimus kestää vuoden 2013 loppuun.
7. AEO:laisten Lapin vaellus 7. - 11.6.2013
Pekka Laakkonen, pitkäaikainen AEO, järjestää yhteistyössä AEO:n kanssa vain jäsenillemme
tarkoitetun vaellusretken Äkäslompolossa, yllästunturin maastoissa. Vaellusretken tukikohtana ja
majoituspaikkana toimii SAKU:n Kuerkievarin maja. Pekka vetää kolme päivävaellusretkeä
mahtavissa tunturimaisemissa. Lisää vaelluksesta ohjelman varmistuttua emaileina kevään aikana.
8. Pohjoismainen erityisopetuksen konferenssi Turussa 20.-21.9. 2013
Pohjoismaisen erityisopetuksen konferenssin ohjelma on valmistunut.
NFSP:n puheenjohtaja Jaanet Salminen tervetulotoivotuksessaan:
Monet lapset ja nuoret tarvitsevat paljon tukea opiskelun alusta alkaen aina ammatilliseen
koulutukseen saakka. Syrjäytyminen ei saa olla yhdenkään nuoren tulevaisuus. Miten tuki
järjestetään Pohjoismaissa ja Euroopassa? Millaista on varhainen ja riittävä oppimisen ja
koulunkäynnin tuki? Olet lämpimästi tervetullut Suomen Turkuun pohjoismaiseen
erityiskasvatuksen konferenssiin kuulemaan ja keskustelemaan erityisopetuksesta sekä oppilaan
opiskelun tuesta niin varhaiskasvatuksessa, perusopetuksessa kuin toisen asteen koulutuksessakin.
Nordiska Förbundet för Specialpedagogik- liiton kotisvuilta www.nfsp.info löytyy seminaarin laaja
ja kattava ohjelma ja ilmoittautumisohjeet. Samalla voit tutustua järjestöön.
Ammatillisesta erityisopetuksesta pitää esityksen Maija Hirvonen. Osallistutaan mahdollisimman
laajoin joukoin tähän merkittävään erityisopetuksen seminaariin!

Ja loppuun perinteisesti ilmoitus:AEO ry:n opintopäivät 2013 pidetään Kuopissa 4-5.10!
Varaa jo päivät kalenteristasi, nähdään viimeistään Kuopiossa.

Tampereella 24.2.2013
Kimmo Kekki
AEO ry Puheenjohtaja

