Jäsentiedote huhtikuu 2022
Ammatilliset erityisopettajat ry

Hyvää huhtikuuta AEO:sta!
Valo lisääntyy ja kevät tulee, jos ei ihan vielä kohisten niin vähitellen kuitenkin.
Paljon kiinnostavaa tapahtuu ja on tarjolla työsi tueksi: webinaareja kouluturvallisuuteen ja
oppivelvollisuuden laajenemiseen liittyen, materiaaleja, uutta tutkimustietoa ja digilukiseulaa.
Poimi tästä tiedotteesta parhaiten itsellesi sopivat! Tämän jälkeen odotettavissa on yksi tiedote AEO:lta
ennen kesää, toukokuussa.

Erityisen äärellä -webinaarin kuulumisia 17.3.2022
Tänä vuonna Erityisen äärellä - webinaariin osallistui runsas joukko tarkastelemaan inkluusiota ja
koulutuksen keinoja tavoitella laajempaa yhteiskunnallista osallisuutta. Webinaarin materiaalit löytyvät
kaikille tutustuttavaksi GIVE- hankkeen nettisivuilla: https://www.hamk.fi/projektit/governance-forinclusive-vocational-excellence-give/#julkaisut-ja-materiaalit

Koulutuksia:
1) Kaikille avoin webinaari 7.4.2022 klo 12-16: Opettajan pedagoginen hyvinvointi
ja yhteisöllisyys
Mistä korkeakouluopettajanhyvinvointi ja yhteisöllisyys koostuu? Miten ne ovat yhteydessä
opettajanpedagogiseen osaamiseen ja sen kehittymiseen? Miten korkeakoulupedagogiikankehittäjät
voivat hyödyntää tutkimukseen perustuvaa tietoa omassa työssään?
Järjestäjänä Kokko-hanke.
Ilmoittaudu webinaariin 4.4. klo 16 mennessä osoitteessa:
https://www.utu.fi/fi/ajankohtaista/tapahtumat/avoin-webinaari-opettajan-pedagoginen-hyvinvointija-yhteisollisyys

2) Oppivelvollisuuden laajenemisen vaikutukset opetus- ja ohjaushenkilöstön
työhön 1 op
Koulutus on OPH:n rahoittamaa maksutonta opetustoimen henkilöstökoulutusta.
Kohderyhmä: Ammatillisen koulutuksen opetus– ja ohjaushenkilöstö, esimiehet ja johto
Webinaarisarja järjestetään ajalla 12.4. - 9.5.2022

Webinaarit (klo 13-16) ja asiantuntijat:
12.4.2022 Oppivelvollisuuden laajeneminen: kuinka muutokset osuvat arkeen?
Asiantuntijana Antti Maunu, koulutussosiologian dosentti, tutkija ja työnohjaaja
25.4.2022 Taustaa oppivelvollisuuden laajenemiselle
Asiantuntija Mika Tammilehto, tutkijayliopettaja, HAMK Edu tutkimusyksikkö
9.5.2022 Siirtymävaihe ja ohjauksellisiin tarpeisiin vastaaminen
Asiantuntija Jaakko Helander, tutkijayliopettaja HAMK Edu tutkimusyksikkö
Toteutustapana kolmen webinaarin sarja, joita ohjaavat erityisen tuen asiantuntijat Sanna Ryökkynen
(HAMK) ja Kaisu Honkala (Haaga-Helia). Osallistujat vaikuttavat sisältöihin välitehtävillä. Webinaareissa
käsitellään ja pohditaan arjessa esiin nousseita kysymyksiä.
Ilmoittautuminen 4.4. mennessä: https://www.hamk.fi/koulutus/2007/hamk/oppivelvollisuudenlaajenemisen-vaikutukset-opetus-ja-ohjaushenkiloston-tyohon-1-op-webinaarisarja/

3) Oppivelvollisuuden laajentamisen webinaarit
Uusi oppivelvollisuuslainsäädäntö astui voimaan 1.8.2021. Opetushallitus järjestää toimeenpanon tueksi
kevään aikana kolme webinaaria, joissa voi kysyä oppivelvollisuuden laajentamiseen liittyvistä asioista.
Webinaareissa käsitellään ennakkoon toimitettuja kysymyksiä ja mahdollisuuksien mukaan myös muita
kysymyksiä. Kysymyksiin vastaavat Opetushallituksen asiantuntijat.
Oppivelvollisuuden laajentamisen webinaareja pidetään seuraavina ajankohtina:
21.4.2022 klo 12.00-13.30 Maksuttomuus
Ennakkokysymykset toimitetaan viimeistään 12.4.2022: oppivelvollisuus@oph.fi.
Täältä löydät suoran linkin ja pääset osallistumaan webinaariin:
https://www.oph.fi/fi/tapahtumat/2022/oppivelvollisuuden-laajentamisen-webinaarit-kevaalla-2022
Samalta linkin sivulta löydät linkit webinaarien aineistoihin, jos haluat tutkia niitä myöhemmin.
Tällä hetkellä tarjolla 23.3.2022 olleen webinaarin aineisto aiheesta Oppivelvollisen ohjaus ja valvonta.

12.5.2022 klo 12.00-13.30 TUVA-koulutus
Ennakkokysymykset toimitetaan viimeistään 6.5.2022: oppivelvollisuus@oph.fi.
Täältä löydät suoran linkin ja pääset osallistumaan webinaariin:
https://www.oph.fi/fi/tapahtumat/2022/oppivelvollisuuden-laajentamisen-webinaarit-kevaalla-2022

4) AEO ylpeänä esittää: Kaikille avoin webinaari kouluturvallisuudesta
tiistaina 26.4.2022 klo 17.30-19!
Aiheena Kouluturvallisuus ammatillisessa koulutuksessa: Mitä opettaja voi tehdä?
Kouluttajana toimii Tomi Jokivalli, joka on Turvallisuusalan opettaja Stadin Ammattiopistossa. Aiemmin
hän on toiminut poliisina eri tehtävissä yli 20 vuoden ajan. Lisäksi Jokivalli on Turvanvuoksi Oy-yrityksen
osakas, toimitusjohtaja ja kouluttaja. Turvanvuoksi kouluttaa eri alojen henkilökuntaa kohtaamaan
haastavia, väkivaltaisia tai muutoin ikäviä tilanteita.
Laita aika kalenteriisi ja kutsu kaverikin mukaan linjoille! Ei ennakkoilmoittautumista, liityt vain mukaan
Zoomiin! Tieto koulutuksesta löytyy myös sivuiltamme: https://www.aeo.fi/ajankohtaista/
Jos haluat esittää ennakkoon kysymyksen, mihin toivot kouluttajan vastaavan, voit lähettää
kysymyksesi AEO:n tiedottajalle osoitteeseen: opettajakiira.kyllonen@gmail.com.
Jatkossakin haluamme tarjota ajankohtaisia ja jäsenistöämme kiinnostavia koulutuksia, mutta ne ovat
pääosin vain jäsenistölle. Tällä kertaa kutsumme linjoille mukaan kaikki aiheesta kiinnostuneet.
Join Zoom Meeting https://hamk.zoom.us/j/61655658211

5) VIELÄ EHDIT MUKAAN! LUKILOKI-koulutus: Uusi kirjoittaminen ja
nettilukutaidot (2 op), opiskeluaika 1.2.– 4.5.2022
Tulevaisuuden tekstitaidot edellyttävät hyvien perusluku- ja kirjoitustaitojen lisäksi kriittistä ja
laaja-alaista monilukutaitoa. Maksuttomassa koulutuksessa
• perehdytään siihen, millaisia tekstitaitoja verkossa tarvitaan ja miten niitä voisi opettaa.
• tarkastellaan medialukutaitoa ja nettilukutaitoja, joihin kuuluvat tekniset perustiedot ja -taidot,
tiedonhaun ja -hallinnan tekstitaidot, digitaalisen sisällöntuotannon taidot, jakamisen ja yhteistyön
taidot sekä turvataidot.
• osallistujat saavat valmiuksia näiden taitojen ja tutkivan nettilukemisen ohjaamiseen ja
eriyttämiseen.
• perehdytään uuteen kirjoittamiseen käsitteenä sekä digikirjoittamisen ja digitaalisen
tarinankerronnan ohjaamiseen.
• saadaan ideoita kirjoittamisen ohjaamiseen työpajamenetelmällä, jaetaan ideoita motivoivaan ja
yhteisölliseen tekstien tuottamiseen sekä vinkkejä keskittymistä tukevien työskentelytaitojen
ohjaamiseen.
https://lukiloki.jyu.fi/ilmoittautuminen/

Lukuviikkoa vietetään 4.—10.4.222

Lukuviikkoa vietetään otsikolla Lukemalla parempi maailma 4.—10.4.2022. Lukutaito on kansalaistaito ja
suomalaisen yhteiskunnan demokratian tae. Maailmanlaajuisesti tarkasteltuna lukutaito on monelle myös
elintärkeä selviytymistaito ja lukeminen suuri etuoikeus! Lukuviikkoa on juhlittu jo yli 40 vuotta, perinne
aloitettiin Lukusunnuntaina vuonna 1977. Varsinaista Lukuviikkoa on vietetty vuodesta 1997. Lukuviikon
aikana julkaistaan ajankohtaista tietoa lukutaitotilanteesta meillä ja maailmalla, tarjotaan näkökulmia
kirjallisuuteen ja lukemiseen ja innostetaan kaikenikäiset kirjojen pariin.
Aikaisempien Lukuviikkojen oppituntivinkkejä eri-ikäisille on hyödynnettävissä Tehtäväpankissa:
https://lukuviikko.fi/tehtavapankki/

Taitaja2022-tapahtuma
Taitaja2022-tapahtuma järjestetään Porissa 16.-19.5.2022. Tapahtumapaikkana toimii Porin urheilukeskus,
Isomäki ja Länsi-Suomen Pelastusharjoitusalue. Tapahtuma kokoaa yhteen maan ammattitaitajat
kisaamaan Suomen mestaruuksista Porissa.
Taitaja on Suomen suurin ammatillisen koulutuksen tapahtuma, jossa kilpaillaan ammattitaidon Suomen
mestaruuksista. Taitajaan voivat osallistua kilpailuvuonna 21 vuotta täyttävät tai sitä nuoremmat
ammatillisissa oppilaitoksissa opiskelevat nuoret. Suurtapahtumassa nähdään myös erityistä tukea
tarvitsevien opiskelijoiden TaitajaPLUS-lajeja sekä mittelöidään yläkoululaisten teknisiä- sekä kädentaitoja
testaava Taitaja9-kilpailu. Mukana on myös ikärajattomia lajeja (automaalaus, CAD-suunnittelu, floristiikka,
puhdistuspalvelu, hyvinvointiteknologia, huonekalupuuseppä ja viherrakentaminen). Tapahtuma on kaikille
avoin ja maksuton!
Lisätietoja tapahtumasta https://taitaja2022.fi/fi/

Uusi tutkimus motivaatiosta ja oppimisvaikeuksista!
KM Elisa Salmen erityispedagogiikan väitöskirjan "Motivaatio, oppimisvaikeudet ja ammatillisten opintojen
loppuun suorittaminen" tarkastustilaisuus pidettiin Jyväskylässä 18.3.2022. Tässä väitöskirjatutkimuksessa
tarkasteltiin, miten ammatillisessa koulutuksessa opiskelevien opiskelijoiden erilaiset motivaatioprofiilit ja
oppimisvaikeudet erikseen ja miten ne yhdessä ovat yhteydessä ammatillisten opintojen loppuun
suorittamiseen ja millaisia käsityksiä opiskelijoilla on itsestään oppijoina. Väitöskirja on luettavissa
osoitteessa https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/80025.

DigiLukiseula (Digitaalinen lukemisen ja kirjoittamisen arviointimenetelmä)
DigiLukiseula on kehitetty Niilo Mäki Instituutissa arvioimaan sekä lukemisen että kirjoittamisen taitoja ja
uudistettu vuoden 2004 Lukivaikeuksien seulontamenetelmä nuorille ja aikuisille –pohjalta. Seula on
tarkoitettu yli 15-vuotiaiden perusluku- ja kirjoitustaidon sekä luetun ymmärtämisen arviointiin. Seulalla
lukemisen ja kirjoittamisen taitojen arviointi on nopeaa, koska tehtävien tekeminen, tarkistaminen ja
pisteyttäminen hoituvat digitaalisesti. Seulonnan jälkeen tarkempaa arviointia voidaan jatkaa Niilo Mäki
Instituutin Lukemis- ja kirjoittamistaitojen yksilötestistöä nuorille ja aikuisille -arviointivälineen (Nevala ym.
2006) avulla.Arvioinnista saatu tieto toimii pohjana tukitoimien suunnittelulle.
Tutustu digilukiseulaan: https://digilukiseula.nmi.fi/digilukiseula/

Muistathan: Jos sähköpostiosoitteesi muuttuu niin ilmoitathan uuden
sähköpostiosoitteesi: ammatilliset.erityisopettajat@pp.inet.fi tai AEOn kotisivujen
kautta https://www.aeo.fi/ota-yhteytta/

AEO:n nettisivut päivittyvät ja uudistuvat yhä. Löydät tietoja ajankohtaisista asioista ja koulutuksista.
Lisäksi blogiin tulossa lisää kiinnostavia tiiviitä tekstejä alan toimijoilta.
Käy siis keväällä kurkistamassa www.aeo.fi-sivustolla!

Keväisin terveisin AEO:n hallitus

