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YPÄJÄN KUNNAN OPETTAJIEN VIRKAVELVOLLISUUTEEN KUULUVA
TÄYDENNYSKOULUTUS VUONNA 2013

Täydennyskoulutuksen tavoitteet:
Seutukunnalliseen yhteistyöhön osallistuminen ja kehittämistyö.
Opetussuunnitelman muutoksiin perehtyminen ja niiden soveltaminen opetukseen.
Koulutyön suunnittelu ja arviointi

Vuoden 2013 täydennyskoulutus järjestetään seuraavasti:
1. ½ kuntakohtainen iltapäivä, Osaava hanke (Hevosopisto)
2. ½ koulukohtainen päivä, alakoulujen opettajat Wilman käyttöönotto to 25.4. klo 15-18
3. ½ koulukohtainen päivä, yläkoulun opettajat tutustuminen yhtenäiskouluun (Yläne) ja
aineenopetukseen 6. luokan osalta (toteutus syyslukukaudella)
4. ½ koulukohtainen iltapäivä toukokuussa, päättyvän lukuvuoden arviointi ja tulevan
lukuvuoden suunnittelu
5. 1 koulukohtainen suunnittelupäivä elokuussa
6. ½ kuntakohtainen iltapäivä, liikunta osana oppiaineiden opetusta

Koulutuspäivien järjestelyt ja niissä käsiteltävät aiheet:
1. Osaava hanke (Hevosopisto) (kolme tuntia)
Paikka (avoin)
Aika
Kevätlukukausi
Aihe
Pedagogisen osaamisen kehittäminen
Vastuu Hevosopiston rehtori
2. Tutustuminen yhtenäiskouluun ja aineopetukseen 6. luokalla yläkoululle (kolme tuntia)
Paikka Yläneen yhtenäiskoulu
Aika
Syyslukukausi
Aihe
Mitä tulee ottaa huomioon, kun 6.lk siirtyy aineopetuksen piiriin
Vastuu Rehtori, Yläneen yhtenäiskoulun rehtori Jaakko Heikkilä
3. Wilman käyttöönotto alakouluille (kolme tuntia)
Paikka Kartanon koulu
Aika
Torstaina 25.4. klo 15-18
Aihe
Wilma-ohjelman harjoittelua
Vastuu koulun johtajat, kouluttajina Outi Kössi ja Heikki Vainio
4. Koulukohtainen koulutuspäivä (kolme tuntia)
Paikka Koulut
Aika
Toukokuu 2013
Aihe
Päättyvän lukuvuoden arviointi ja seuraavan lukuvuoden suunnittelu
Vastuu Rehtori, koulun johtajat
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5. Koulukohtainen suunnittelupäivä
Paikka Koulut
Aika
Perjantai 9.8.2013 klo 9-15, yhteinen osuus Kartanon koululla klo 11-12.30
Aihe
Lukuvuoden työsuunnitelma
Vastuu Rehtori, koulun johtajat
6. Liikunta osana oppineiden opetusta (kolme tuntia)
Paikka Kartanon koulu
Aika
Syyslukukausi
Aihe
Liikuntaa voidaan käyttää oppiaineiden opetustilanteissa
Vastuu Rehtori, koulujen johtajat, ulkopuolinen luennoitsija (LiikU ry)

MUUHUN KOULUTUKSEEN OSALLISTUMINEN
Opettajien kouluttautumisessa painotetaan sekä opetussuunnitelmassa että omassa työssä tarvittavia
tietoja ja taitoja. Osallistumisoikeutta tulee hakea hyvissä ajoin ennen koulutustilaisuutta.
Osallistumisoikeutta myönnettäessä kiinnitetään huomiota koulutukseen osallistuvan opettajan
oppituntien järjestämiseen ja jäljellä olevaan koulutusmäärärahaan.
Ypäjän kunta on mukana kahdessa Osaava –hankkeessa, joista toinen on jatkohanke viime vuoden
puolella päättyneelle Forssan isännöimälle hankkeelle (teema opetustoimen osaamisen kehittäminen)
ja toinen hanke jatkuu Ypäjän Hevosopiston kanssa (teema opettajien pedagoginen koulutus).

