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Perusasteen oppilaitokset ja lukiot
Varhaiskasvatuksen päiväkodit ja vastaavat
Kuntien opetushallinto

VALMENTAVA PEDAGOGINEN JOHTAJUUS -valmennusprosessi, 2 + 2 päivää
Uudet opetussuunnitelmat ja varhaiskasvatussuunnitelmat ovat valmistuneet. Millaisten muutosten edessä työyhteisömme on sen suhteen?
Miten johdamme uudistumista ja millaisin keinoin saamme koko koulu- /
päiväkotiyhteisön sitoutumaan uudistukseen? Muutosprosessia ei voi
monistaa, vaan se pitää kokea yhdessä.
Tällaisten kysymysten äärellä on tällä hetkellä monen koulun / päiväkodin työyhteisöt. Kehittämisprosessien hallinta ja henkilöstön johtamiseen
liittyvät kysymykset ovat keskeisiä nykyjohtamisen peruselementtejä ja
samalla myös VALMENTAVA PEDAGOGINEN JOHTAJUUS valmennusten sisältöjä.
Valmentajana toimii Leena Nousiainen, KM, työyhteisökehittäjä, työnohjaaja ja psykodraamaohjaaja CP. Leena Nousiaisella on vahva kokemus
sekä opetus-/varhaiskasvatussuunnitelmaprosesseista koulu-, kunta- ja
valtakunnalliselta tasolta, että muutokseen liittyvien ilmiöiden tunnistamisesta ja prosessien johtamisesta. Yhteistyössä varmistamme ja vahvistamme koulujen ja päiväkotien tulevaisuuden suuntaviivoja.

Aika

12.–13.2.2019, klo (ti) 9.00–15.30 ja (ke) 8.30–14.30 ja
3.–4.4.2019, klo (ke) 9.00–15.30 ja (to) 8.30–14.30

Paikka

Kylpylähotelli Kunnonpaikka, Lainesali, Jokiharjuntie 3, Siilinjärvi
www.kunnonpaikka.com

Kohderyhmä

Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen /kehittämis- /suunnitteluryhmät.
Kouluilta / päiväkodeilta toivotaan vähintään 2-3 osallistujaa.
Koulutukseen voidaan ottaa enintään 40 henkeä.

Majoitus

Koulutukseen tulijoita pyydetään varaamaan majoituspaketit suoraan
Kylpylähotelli Kunnonpaikasta p. 044 7476 560 tai
myynti@kunnonpaikka.com
kiintiöstä ”Valmentava pedagoginen johtajuus”
▪ 60 € / hlö / 2hh
▪ 90 € / hlö / 1hh
Kun varaat kahdenhengen huoneen, niin nimeäthän huonekaverisi samassa yhteydessä.
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Ruokailut

Koulutuspäivien ruokailupaketti (sis. 2 lounasta ja 3 kahvit) 48 €.
Oletusarvona on, että kaikki ilmoittautuneet ottavat ruokailupaketin
– jos et halua ruokailupakettia, kerro ilmoittautumisen yhteydessä, että et ota ruokailupakettia. Sairastapauksessa ruokailuvarauksen voi perua suoraan kylpylähotelli Kunnonpaikasta viim. 4 vrk ennen tilaisuutta.
Maksaa voi maksukorteilla tai käteisellä. Laskutuslisä on 10 €.

Ilmoittautuminen

Pyydämme sitovat ilmoittautumiset viim. tiist. 5.2.2019 joko
1) sähköisellä ilmoittautumislomakkeella: tästä linkistä tai
www.avi.fi/ita > Ajankohtaista > Tapahtumat ja koulutukset
2) sähköpostilla: sivistys.ita(at)avi.fi
(Jos sähköinen ilmoittautuminen ei toimi, voit siinä tapauksessa ilmoittautua
koulutussihteeri Salla Heimoselle p. 0295 016 886 tai salla.heimonen
(at)avi.fi )

Lisätietoja antaa opetustoimen ylitarkastaja Kari Lehtola,
kari.lehtola(at)avi.fi tai puh. 0295 016 917.

Lämpimästi tervetuloa!
Opetustoimen ylitarkastaja

LIITE

Ohjelma

TIEDOKSI

Kouluttaja
Kylpylähotelli Kunnonpaikka
ISAVI OKT-vastuualue
ISAVI tiedottajat

Kari Lehtola

Ilmoittautuneille ei lähetetä enää erillistä vahvistusta. Ainoastaan, jos tilaisuuteen ei enää mahdu, ilmoitamme siitä välittömästi ilmoittautujalle. Ilmoittautumislomakkeen tietoja käytetään koulutustilaisuuden käytännön
järjestelyihin ja koulutukseen osallistumisen määrälliseen seurantaan.
Koulutuskutsukirjeet ja -materiaalit ovat internetosoitteessa: www.avi.fi/ita > Oikopolut > Tapahtumat ja
koulutukset (+materiaalit)
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VALMENTAVA PEDAGOGINEN JOHTAJUUS -valmennusprosessi, 2 + 2 päivää
Päivien kouluttajana toimii Leena Nousiainen.
Koulutuksessa vuorottelevat tietoiskut, käytännön esimerkit, keskustelut ja oman toiminnan suunnittelu. Koulutusryhmää ohjataan
yhteisöllisen toiminnan periaattein, jolloin mallista oppiminen
mahdollistuu. Yhteistyössä varmistamme ja vahvistamme koulujen ja päiväkotien tulevaisuuden suuntaviivoja.
OHJELMASISÄLLÖT JA AIKATAULUT
Koulutus muodostuu 2 + 2 päivästä
1) 12.–13.2.2019, klo tiistai 9.00–15.30 ja keskiviikko 8.30–14.30 ja
2) 3.–4.4.2019, klo keskiviikko 9.00–15.30 ja torstai 8.30–14.30
•
•

lounas päivittäin klo 11:30 – 12.30
tulokahvit ensimmäisen päivän aamulla tarjolla klo 8.30 alk. ja iltapäivä-/ lähtökahvit n. klo 14.30

VALMENNUSPÄIVIEN TEEMAT JA SISÄLLÖT, neljän päivän aikana edetään seuraavien teemo-

jen mukaan:
1. OPPIVAN YHTEISÖN TOIMINTAKULTTUURI – Toimintakulttuurin tunnistaminen
2. VASU – OPS –käytäntöön arjen työkaluksi. Miten vahvistamme muutosta mahdollisuutena: yhteinen käsitys oppimisesta, yhteistyö arjen toimintatapana, nivelvaiheiden prosessit
3. PEDAGOGINEN JOHTAJUUS – Miten johdamme yhteisöämme uuden opetussuunnitelman / vasun pedagogiikan suuntaisesti?
4. JOHTORYHMÄ JA TIIMIT TOIMIVIKSI – Mikä on hyvää / riittävää johtajuutta?
5. ERILAISUUSOSAAMINEN TYÖYHTEISÖN VAHVUUDEKSI – Miten hyödynnämme työyhteisön erilaisuutta?
6. TOIMIVAN TYÖYHTEISÖN DYNAMIIKKA – Kehitysvaiheiden tunnistaminen ja johtaminen
7. YHTEISTYÖ TYÖYHTEISÖSSÄ – Vuorovaikutus ammatillisena työkaluna
8. OMAN KOULUN/PÄIVÄKODIN KEHITYS- / KEHITTÄMISSUUNNITELMAT – kehityskeskustelut prosessiksi
9. TYÖKALUJA valmentavaan pedagogiseen johtamiseen – coachaus työtapana

OPPI SYNTYY YHDESSÄ TEKEMÄLLÄ
– EI MONISTAMALLA –
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