Hei erityisopettaja, erityisestä tuesta vastaava tai ohjaustyötä erityisryhmien parissa tekevä ammattilainen:
Lähde mukaan mielenkiintoiselle matkalle erityisen tuen asiantuntijaksi!

ERITYISET TUEN TAITAJAT – OSAAJASTA ASIANTUNTIJAKSI
Valmennusohjelma erityisen tuen ammattilaisille

Valmennusohjelmassa vahvistat osaamistasi erityisen tuen asiantuntijana ja kehittäjänä ammatillisen koulutuksen
kentällä. Parannat valmiuksiasi toimia konsultoivassa asiantuntijaroolissa omassa työyhteisössäsi, muissa
organisaatioissa ja yhteistyöverkostoissa.
Lisäksi saat tukea omien vahvuuksiesi tunnistamiseen ja asiantuntijaprofiilisi esittelemiseen kiinnostavasti.

Valmennuksen sisältö ja toteutus
7

valtakunnalliset verkkovalmennukset ja webinaarit

7

uusimpia menetelmiä ja tutkimustietoa

7

asiantuntijan kehittävä, konsultoiva ja fasilitoiva työote

7

sparrausryhmät

7

oman asiantuntijuuden kehittäminen ja profilointi

7

kehittämistehtävä omaan asiantuntijuuteen, työhön tai organisaatioon liittyen

Tarkemmat tiedot sisällöistä ja toteutuksesta löydät seuraavalta sivulta.

Sinulla on mahdollisuus
suorittaa suosittu
VOIMAKEHÄ®-lisenssivalmennus
Sanna Wenströmin vetämänä!

Kysy lisää:
Päivi Kilja, OAMK
p. 040 141 5157
paivi.kilja@oamk.fi
Marja Jäntti, Ammattiopisto Spesia
p. 040 900 4027
marja.jantti@spesia.fi

Erityisen tuen taitajat – Osaajasta asiantuntijaksi
on Opetushallituksen rahoittama opetustoimen
henkilöstökoulutushanke. Hankkeen toteuttajina
toimivat Oulun ammattikorkeakoulu ja
Ammattiopisto Spesia. Toteutusaika: 2020–2021

Erityisen tuen taitajat – osaajasta asiantuntijaksi
-valmennusohjelman sisältö ja toteutus
Valmennusohjelman aloitusinfo verkossa 8.12.2020 Klo 13.00–14.00
Aloitusinfo on tarkoitettu kaikille valmennusohjelman 1–4-osioiden osallistujille sekä
ohjelmasta kiinnostuneille. Tule kuulemaan, mitä valmennusohjelma pitää sisällään.
Ilmoittautumislinkki aloitusinfoon. Saat automaattisena paluuviestinä zoom-linkin, jolla pääset liittymään infoon.

Valmennusosiot 1–3: Erityisen tuen osaajasta asiantuntijaksi
Erityisen tuen ammattilaisille, jotka haluavat kehittyä osaajista asiantuntijoiksi.
Ilmoittautumislinkki osioihin 1–3
1. Osaajasta asiantuntijaksi
(5 op)

2. Asiantuntijan
työkalupakki – menetelmät
asiantuntijan työssä
(3 op)

Valmennukset verkossa:
20.1.2021 Klo 8.30–11.30
2.2.2021 Klo 12.30–15.30
Valmennukset verkossa:
17.2.2021 Klo 8.30–11.30
16.3.2021 Klo 12.30–15.30

Lisäksi
■ Osallistut asiantuntijoiden sparrausryhmiin
■ Osallistut valitsemiisi webinaareihin ja valmennuksiin
(ks. esimerkkejä aiheista valmennusosio 4)
■ päivität tietojasi erityisen tuen perusprosesseista ja
toimintamalleista
■ saat tukea kehittymispolkuusi osaajasta asiantuntijaksi
■ tunnistat vahvuutesi ja kuvaat oman asiantuntijaprofiilisi

3. Asiantuntija osaamisen
kehittäjänä
(3 op)

Valmennukset verkossa:
7.4.2021 Klo 8.30–11.30
20.4.2021 Klo 12.30–15.30

■ teet omaan osaamiseesi, työhösi tai organisaatiosi liittyvän
kehittämistehtävän.
1-3-valmennusosioiden toteuttamiselle ja asiantuntijana
kehittymisen prosessille on aikaa marraskuuhun 2021 asti.

Valmennusosio 4: Erityisen tuen asiantuntijasta huippuasiantuntijaksi (5 op)
Erityisen tuen asiantuntijana toimiville konkareille, jotka haluavat saada uusia menetelmiä,
ajattelun aineksia ja inspiraatiota oman asiantuntijuutensa syventämiseksi.
Ilmoittautumislinkki valmennusosioon 4
Osion 4. aloituswebinaari:
15.12.2020 Klo 14.00–15.30
Osallistuja valitsee muut itselleen sopivat
valmennukset ja webinaarit hankkeen
tarjonnasta

■ Osallistuja laatii oman asiantuntijuuden kehittämissuunnitelman,
jonka mukaan rakentuu henkilökohtainen kehittymispolku
■ Asiantuntijana kehittymisen tueksi on tarjolla valmennuksia ja
webinaareja esimerkiksi seuraavista teemoista: positiivinen pedagogiikka,
VOIMAKEHÄ®-lisenssivalmennus ja -mentorivalmennus, coaching, fasilitointi,
esiintymisvalmennus, asiantuntijaprofiilin määrittely, sosiaalisen median
hyödyntäminen, videoiden ja podcastien tuottaminen.
Osion 4 toteuttamiselle ja huippuosaajaksi kehittymisen prosessille on aikaa
marraskuuhun 2021 asti.

Valmentajat

Valmentajina ja sparraajina toimivat OAMK ammatillisen opettajakorkeakoulun ja Ammattiopisto Spesian kokeneet
erityisopetuksen ja erityisen tuen asiantuntijat. Lisäksi valmennusohjelmassa hyödynnetään ulkopuolisia asiantuntijoita.
Valmennukset ovat osallistujille maksuttomia.
Valmennusosioihin ilmoittautuminen on sitovaa.
Kysy lisää:
Päivi Kilja, OAMK
p. 040 141 5157
paivi.kilja@oamk.fi
Marja Jäntti, Ammattiopisto Spesia
p. 040 900 4027
marja.jantti@spesia.fi

Erityisen tuen taitajat – Osaajasta asiantuntijaksi
on Opetushallituksen rahoittama opetustoimen
henkilöstökoulutushanke. Hankkeen toteuttajina
toimivat Oulun ammattikorkeakoulu ja
Ammattiopisto Spesia. Toteutusaika: 2020–2021

