Opetus- ja kulttuuriministeriö ja aluehallintovirastot

Varhaiskasvatuksen koulutusta kehittämässä -kiertue
Tilaisuuden tarkoitus
Opetus- ja kulttuuriministeriö asetti helmikuussa 2019 Varhaiskasvatuksen koulutusten
kehittämisfoorumin kehittämään varhaiskasvatuksen koulutuksia (toinen aste, ammattikorkeakoulut ja
yliopistot sekä täydennyskoulutuksen toimijat) ja niiden yhteistyötä sekä tukemaan 2030 voimaan
tulevan päiväkotien ammattirakenteen toteuttamista. Foorumi laatii vuoden 2020 loppuun mennessä
koulutusten kehittämisohjelman. Kehittämisohjelmaa työstetään foorumin neljässä jaostossa ja
ohjausryhmässä, mutta siihen tarvitaan myös laajempaa näkökulmaa.
Alkuvuodesta 2020 järjestettävän seitsemän aluetilaisuuden tarkoituksena on saada tietoa ja
näkemyksiä varhaiskasvatuksen ja koulutuksen järjestäjien yhteistyöstä kyseisellä alueella sekä
varhaiskasvatuksen perus- ja täydennyskoulutukseen liittyvistä alueen kehittämisen tarpeista, hyvistä
käytännöistä ja ominaispiirteistä. Tilaisuuksien antia tullaan hyödyntämään varhaiskasvatuksen
koulutusten kehittämisohjelman laadinnassa.

Tilaisuuden kohderyhmä
Tilaisuus on tarkoitettu alueella erityisesti varhaiskasvatuksen koulutusasioiden parissa toimiville
perus- ja täydennyskoulutuksen järjestäjille ja toteuttajille sekä varhaiskasvatuksen kunnallisille
järjestäjille ja yksityisen toiminnan tuottajille.
Alueellisia tilaisuuksia järjestetään kuusi ja maaliskuussa yksi ruotsinkielinen tilaisuus.
Ilmoittautuminen
Sitovia ilmoittautumisia pyydetään viimeistään 31.1.2020 osoitteessa:
https://webropol.com/s/varhaiskasvatus1222020

TERVETULOA kehittämään varhaiskasvatuksen koulutusta!

Itä-Suomen aluehallintovirasto
Aika:

keskiviikkona 12.2.2020 klo 9.00-16.00

Paikka: Sokos Hotel Puijonsarvi, Minna Canthin katu 16, 70100 Kuopio
Päiväkokousvieraille on käytettävissä maksuttomat pysäköintipaikat hotellirakennuksen sisäpihoilla ja
autohallissa; paikat täyttyvät tulojärjestyksessä. Auton rekisterinumero syötetään aulassa olevaan
parkkijärjestelmään, jolloin pysäköinti on maksuton.

Ohjelma
9.00

Ilmoittautuminen ja aamukahvi

10.00

Tervetuloa!
Johanna Albert, opetustoimen ylitarkastaja, Itä-Suomen aluehallintovirasto

10.10

Varhaiskasvatuksen koulutusten kehittämisfoorumin tausta, tavoitteet ja toiminta
Puheenjohtaja, professori Kirsti Karila, Tampereen yliopisto
Varapuheenjohtaja Saila Nevanen, yliopettaja, Metropolia ammattikorkeakoulu
Varapuheenjohtaja Juha-Petri Niiranen, rehtori, Suomen diakoniaopisto

10.45

Katsaus alueen varhaiskasvatuksen henkilöstöön ja koulutuksiin
Johanna Albert, opetustoimen ylitarkastaja, Itä-Suomen aluehallintovirasto

11.00

Kunnan ja yksityisen toimijan näkökulmat
varhaiskasvatuksen henkilöstön perus- ja täydennyskoulutukseen
Varhaiskasvatusjohtaja Sinikka Hyvärinen, Siilinjärven kunta
Päiväkodinjohtaja, yrittäjä Minna Muona, Musiikkipäiväkoti Priimi Oy, Kuopio

11.30

Alueen ominaispiirteet työelämän ja koulutusten näkökulmasta
- ohjeistus työpajatyöskentelyyn

11.45

Lounastauko (omakustanteinen)

12.45

Työpajatyöskentely

Kahvitauko työskentelyn lomassa
14.15

Työpajatyöskentelyn koontia
Puheenjohtaja Kirsti Karila

15.30

Tilaisuuden yhteenveto ja päätössanat
Puheenjohtaja Kirsti Karila, varapuheenjohtaja Saila Nevanen,
Varapuheenjohtaja Juha-Petri Niiranen

16.00

Tilaisuus päättyy

