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Syyskausi käyntiin

Kurssit käynnistyvät tällä viikolla ja vihdoinkin
normaalina lähiopetuksena. Mukavaa on nähdä
tuttuja naamoja, vaikka vasta vain naamojen yläosia. Oman keskusteluryhmäni aloituskerralla
vaihdettiin paljon kuulumisia ja purettiin koronaajan tuntoja ja kokemuksia. Tuntui hyvältä olla
töissä paikassa, missä ihmisten hyvinvointia voidaan näin tukea. Mukava puheensorina täyttää
taas luokat, käytävät ja kahvihuoneet.
Syksyn ilmoittautumismäärä on nyt puolentoista
tuhannen paikkeilla, kun normivuonna oltaisiin jo
yli kahden tuhannen. Lasten ryhmiin on tultu innokkaasti, mutta senioreilla on vielä ymmärrettävää arkuutta tulla mukaan. Tästä voi ennustaa,
että seinorikursseja peruuntuu tai keskeytyy tänä
syksynä tavallista enemmän.
THL valmistelee uutta maskisuositusta ja se annetaan, kun rokotusaste on 80%. Pääministeri
arvioi, että rajoituksia päästään purkamaan jo
lokakuussa. Tartuntaryppäitä tulee varmasti tämänkin jälkeen, mutta ne hoidetaan paikallisesti.
Pidetään käsidesin tuoksuisia peukkuja.

Zoom etäopetuksen työkaluna

Vapaan sivistysyön opettajille ja opetuksen tukihenkilöstölle on tulossa ikioma Zoom-koulutus.
Opit siinä käyttämään Zoomia omassa opetuksessasi tai työssäsi. Lisäksi opit auttamaan opiskelijoita pääsemään mukaan etäoppimiseen tai
tapahtumaan. Koulutus sisältää kuusi kolmen
tunnin etäopetuskertaa, vakioaikaan klo 13-16.
•
•
•

Syyskuu: 23.9. ja 30.9.
Lokakuu: 14.10. ja 21.10.
Marraskuu: 11.11. ja 18.11.

Koulutuksen aikana saat käyttöösi työpajatallenteet, tukiaineistot ja -videot Emill-palvelusta, johon tutustut koulutuksen aikana. Kouluttajana
toimii etäopetusjärjestelmien konkari Risto Korhonen. Lisäksi voit osallistua Riston järjestämiin
yleisiin tukitunteihin.
Zoom etäopetuksen ja oppimisen työvälineenä koulutuksen laajuus on kolme opintopistettä ja se
on osa Opetushallituksen rahoittamaa Ilona IT:n
EPE-hanketta (Etäopetuksen pedagogiikka).
Koulutus toteutetaan Zoomissa ja on osallistujalle
maksuton. Saat linkin kouluttajan lähettämässä
vahvistuskirjeessä.
Lähde mukaan todelliselle koulutusmatkalle, johon sisältyy liki koko syksyn mittainen etäasioiden huolenpito. Ilmoittautuminen:
forms.gle/ijUDn4mebpCruUw58

Alkusyksyn paperisota

Toimisto muistuttaa työsuhteen alkamiseen liittyvien papereiden toimittamisesta.
•
•
•
•
•

Verokortti, jos olet aloittanut uutena tuntiopettajana nyt syksyllä
Rikosrekisteriote, mikäli sinulla on vähintään kolmen kuukauden alle 16-vuotiaiden
kursseja. Toimita se suoraan apulaisrehtorille
Työsopimuksen allekirjoitettu toinen kappale
Kankaanpään toimistoon
Tietosuojatestin todistus, mikäli et sitä viime
vuonna tehnyt suoraan apulaisrehtorille
Paperisena tulleet ilmoittautumislomakkeet
toimistoon, missä tiedot laitetaan Hellewiin.

Opekokouksen aineistoja

Opekokouksen aineistoja on nyt nettisivullamme
sasky.fi/oppilaitokset/petaja-opisto/opettajalle/
Kiitos vielä sille haukansilmälle, joka huomasi,
että opettajan oppaassa oli syysloma väärillä
viikoilla. Opinto-ohjelmassa olivat onneksi oikein.
•
•

Kihniö ja Parkano 18.-24.10. (vk 42)
K-pää, Karvia ja Pomarkku 25-31.10. (vk 43)

Tuumasta toimeen - videokoulutus
Mediakasvatuskeskus Metka ja Opetushallitus
järjestävät yhdessä koulutuksen videonteosta.
Koulutuksen aikana opit käsikirjoittamaan oman
videosi, editoimaan imoviella tai VN videoeditorilla sekä tekemään animaatiota. Lisäksi saat ideoita, millaisia videoita voisi teettää oppilailla minkä
tahansa oppiainekokonaisuuden ympäriltä.
Koulutus järjestetään Zoomilla ja on osallistujille
maksuton. Aikataulu on seuraava:
•
•
•
•

ma 27.9.2021 klo 15-17
ma 4.10.2021 klo 14.30 – 17.45
to 28.10.2021 klo 15-17.30
ma 15.11.2021 klo 15-17

Kohderyhmänä ovat varhaiskasvatuksen, perusopetuksen, toisen asteen ja vapaan sivistystyön
opettajat, rehtorit, koulunkäynninohjaajat sekä
muu kasvatus- ja opetusalan henkilöstö.
Aiempaa osaamista ei tarvita. Ilmoittautuneille
lähetetään linkki ennen koulutuksen alkua.
Lue lisää ja ilmoittaudu Metkan sivulla:
mediametka.fi/tuumastatoimeen/
Hyvää mieltä aloitukseen
Olli Ruohomäki
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