Kasvatus- ja ohjausalan ammatilliset opintopäivät 5. – 6.10.2019
Sokos Hotel, Levi,
Kurssin kesto

2 päivää, yhteensä 14 tuntia

Kenelle tarkoitettu

Opintopäivät on tarkoitettu kasvatus- ja ohjausalan jäsenille, erityisesti
varhaiskasvattajille sekä koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaajille Lapin
alueelta.

Tavoite

Kasvatus- ja ohjausalojen opintopäivillä keskustellaan ajankohtaisista ammatillisista
kysymyksistä alan huippuasiantuntijoiden johdolla. JHL:n ammatilliset opintopäivät
kannustavat oman ammattitaidon kehittämiseen.

Maksu

Ammatilliset opintopäivät ovat ammatillista täydennyskoulutusta ja rinnastettavissa
työnantajan kustantamaan henkilöstökoulutukseen, kun työnantaja osallistuu
kustannuksiin maksaen osallistumismaksun ja antaen osallistumisajan työajaksi. Voit
sopia työnantajasi kanssa koulutuksen liittämisestä osaamisen
kehittämissuunnitelmaan.
Opintopäivien ja kurssien osallistumismaksu on 50 euroa kurssipäivältä. Kurssimaksu
sisältää koulutuksen, materiaalin ja ruokailut. Matkat korvataan liiton koulutuksia
koskevan matkustussäännön mukaan. Kurssipaikkakunnan ulkopuolelta tuleville
majoitus on hotellissa kahden hengen huoneessa. Ilman majoitusta kurssimaksu on
30 euroa kurssipäivältä.

Teemat

Kasvatus- ja ohjausalan opintopäivien teemoja ovat ajanhallinta työssä – kasvatus- ja
ohjausalan kysymykset, sukupuolisensitiivinen kasvatus ja sukupuolen moninaisuus,
toimintakykyä työelämään – Kunnossa kaiken ikää ja ajankohtaiset asiat.

Lisätiedot

Lisätietoja käytännön asioihin liittyen saat kurssisihteereiltämme:
kurssisihteerit@jhl.fi, p. 010 7703 510. Opintopäivien sisällöstä vastaa
koulutuspoliittinen asiantuntija Janne Hernesniemi: janne.hernesniemi@jhl.fi, p. 050
3611 019.

Kurssille hakeminen

JHL uudistaa tietojärjestelmiään. Kursseille on mahdollista ilmoittautua heinäkuusta
lähtien. Tarkista tilanne verkkosivuilta ja ilmoittaudu kurssille: https://www.jhl.fi

KÄTEVÄSTI KURSSILLE - ENKELT PÅ KURS: Haku Jäsenpalvelu 24h kautta.
Tarkemmat matkustusohjeet, aikataulut ja peruutusehdot tulevat kurssikutsun mukana.
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Kasvatus- ja ohjausalan ammatilliset opintopäivät
Sokos Hotel, Levi,
Lauantai 5.10.
11.00 – 11.45

Opintopäivien tavoitteet, esittäytyminen ja käytännön
järjestelyt

11.45 – 12.45

Lounas

12.45 – 14.15

Ajanhallinta työssä – kasvatus- ja ohjausalan kysymykset

14.15 – 14.45

Kahvi

14.45 – 16.15

Ajanhallinta työssä – kasvatus- ja ohjausalan kysymykset

18.00

Ruokailu

Janne Hernesniemi
koulutuspoliittinen
asiantuntija, JHL

Anna Säynäjäkangas,
aikuiskouluttaja ja
työnohjaaja
Työväen Sivistysliitto
TSL

Anna Säynäjäkangas

Sunnuntai 6.10.
9.00 – 12.00

Sukupuolisensitiivinen kasvatus ja sukupuolen moninaisuus
- miten tukea kasvavaa lasta ja nuorta

Marita Karvinen,
koulutussuunnittelija,
Seta ry

12.00 – 13.00

Lounas

13.00 – 13.45

Toimintakykyä työelämään – Kunnossa kaiken ikää

13.45 – 14.15

Kahvi

14.15 – 15.00

Toimintakykyä työelämään - Kunnossa kaiken ikää
– toiminnallisia harjoitteita

Kunnossa kaiken ikää ohjelman kouluttaja

15.00 – 1
5.45

Opintopäivien yhteenveto ja palaute

Janne Hernesniemi

Kunnossa kaiken ikää ohjelman kouluttaja
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