Tampereen seudun kasvatus- ja opetusalan osaamisen kehittämisen palvelu Osake
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Tervetuloa Osakkeen uutiskirjeen pariin!
Osake on Tampereen seudun kasvatus- ja opetusalan
henkilöstölle suunnattu osaamisen kehittämisen
palvelu. Mukana yhteistyössä ovat Tampereen seudun
kunnat Kangasala, Lempäälä, Nokia, Orivesi, Pirkkala,
Tampere, Vesilahti ja Ylöjärvi.
Toiminta on suunnattu omistajakuntien
varhaiskasvatuksen, esi- ja perusopetuksen sekä
lukiokoulutuksen koko henkilöstölle.
Omistajakuntien henkilöstön lisäksi myös muista
Pirkanmaan kunnista sekä alan yksityisiltä
palveluntuottajilta voi osallistua palveluihin sovitusti.
Tämän uutiskirjeen sisältö:
1.

Tutustu ja ilmoittaudu kevään 2023 koulutuksiin

2.

Tervetuloa inkluusiohankkeiden avoimiin ja
maksuttomiin päätöswebinaareihin

3.

Hyvinvointitaitojen opetuksen vahvistaminen koulutuksesta syvällistä osaamista lasten ja
aikuisten hyvinvointiin

4.

Tietoperustaisen hyvinvointijohtamisen
koulutukset tarjoavat tietojohtamisen osaamista
myös keväällä 2023

5.

OIVALLA osallisuus! – koulutukset keväällä 2023

6.

Aivot – Yhdessä käyttöön laajenee esi- ja
alkuopetukseen

7.

Monialaisen yhteistyön arviointi käynnistyy
marraskuussa 2022

8.

Koulutusvinkkejä meiltä ja yhteistyökumppaneilta

9.

Tutustu kevään tapahtumiin

Kuva: Lempäälän kunta

10. Ota yhteyttä osakelaisiin
Kuva: Visit Tampere, Mirella Mellonmaa
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1. Tutustu ja ilmoittaudu kevään
2023 koulutuksiin
Tervetuloa tutustumaan Tampereen
seudun Osakkeen koulutuksiin ja
tapahtumiin Eeventti-järjestelmässä
https://eeventti.fi/koulutukset/osake

Voit ilmoittautua koulutuksiin, kun olet
kirjautunut Eeventti-järjestelmään. Mikäli
sinulla ei vielä ole tunnuksia, käy luomassa
ne sivun yläreunassa olevasta Luo tili –
painikkeesta.

Koulutukset näkyvät janalla
aikajärjestyksessä. Voit myös hakea tietoa
mm. koulutuksen nimellä, kategorialla tai
toimialalla.

Tämän uutiskirjeen seuraavilta sivuilta
löydät esimerkkejä koulutustarjonnasta.

Koulutukset on pääsääntöisesti tarkoitettu
Osakkeen verkoston henkilöstölle, ks.
https://osake.eeventti.fi/mika-on-osake

Ilmoittautumistilanne elää jatkuvasti –
seuraamalla Eeventtiä saatat saada paikan
jo täyttyneestä suositusta koulutuksesta.

Tervetuloa mukaan kehittämään ammatillista osaamistasi!
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Esimerkkejä koulutuksista / Kasvu
ja oppiminen
Kaikki koulutukset löydät koulutuskalenterista osoitteesta
https://eeventti.fi/koulutukset/osake
Myös Osakkeen valtionavustushankkeet järjestävät koulutuksia. Näistä koulutuksista tiedotetaan erikseen
hankekunnille ja osallistujat nimetään kunnittain.

Voit ilmoittautua kaikkiin koulutuksiin, kun olet kirjautuneena Eeventti-järjestelmään omilla tunnuksillasi.
Omalla
aikataululla
suoritettava
tallenne

Omalla
aikataululla
suoritettava
tallenne

25.1.2023 alkaen

1.12.2022 alkaen
Kuva: Pekka Peura

20.2.2023
Kuva: Jukka Salminen

Arviointimestariksi Verkkokoulutus

Monikielinen oppilas
luokassa -verkkokurssi

Arviointimestariksi -verkkokoulutus
vahvistaa opettajan ja työyhteisön
arviointiymmärrystä, -taitoja ja osaamista.

Verkkokurssi antaa eväitä ja
konkreettisia työkaluja monikielisen
oppilaan kielitaidon kehittymisen
tukemiseen kaikilla oppitunneilla.

Koulutuksen voi suorittaa omalla
aikataululla 25.1.-26.4.2023 välillä.

Koulutuksen voi suorittaa omalla
aikataululla 31.7.2023 mennessä.

Lue lisää >

Lue lisää >

16.3.2023 alkaen

21.3.2023 alkaen

Kolme iltapäivätapaamista sisältävä
koulutuskokonaisuus tarjoaa
innostusta, iloa ja paljon käytännön
vinkkejä uudistaa ja kehittää
äidinkielen opetusta
toiminnallisemmaksi.

Digityökaluja kieltenopetukseen
Koulutuksessa kokeillaan ilmaisia ja
helppokäyttöisiä kieltenopetuksen
verkkotyökaluja, joiden avulla
motivoidaan oppilaita ja tehdään
oppitunneista monipuolisempia.
Lue lisää >

13.4.2023 Alkaen

Kuva: Lempäälän kunta

Kuva: Visit Tampere, Laura Vanzo

Toiminnallisuutta esi- ja
alkuopetuksen äidinkieleen
ja kielen rikkaaseen
maailmaan

Kuva: Lempäälän kunta

TAIDEKAARI: Kamerat
käyttöön lasten kanssa
Kaksi tapaamista sisältävä
koulutuskokonaisuus tarjoaa
rohkaisua ja käytännön vinkkejä
valokuvaamiseen lasten kanssa.

Lue lisää >

Lue lisää >
Kaikki koulutukset: eeventti.fi/koulutukset/osake

Kuva: Lempäälän kunta

Eka kertaa ekalle!
Kaksi tapaamista sisältävä
koulutuskokonaisuus tarjoaa tiiviin
koulutuspaketin asioista, jotka
kuuluvat ekaluokan lukuvuoteen.
Lue lisää >
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Esimerkkejä koulutuksista / Hyvinvointi
Kaikki koulutukset löydät koulutuskalenterista osoitteessa
https://eeventti.fi/koulutukset/osake
Myös Osakkeen valtionavustushankkeet järjestävät koulutuksia. Näistä koulutuksista tiedotetaan erikseen
hankekunnille ja osallistujat nimetään kunnittain.
Voit ilmoittautua kaikkiin koulutuksiin, kun olet kirjautuneena Eeventti-järjestelmään omilla tunnuksillasi.

15.11.2022

13.2.2023
Kuva: Simo Vilhunen

ETÄLUENTO: Häpeän ja
nöyryytyksen tunteiden
tunnistaminen ja käsittely
varhaiskasvatuksen työssä
Tämä kaikille avoin ja ilmainen
etäluento on osa Tampereen
kaupunkiseudun varhaiskasvatuksen
tuen ja inkluusion kehittämishanketta.
Lue lisää >

Toteutuksia 24.2.2023 alkaen

21.2.2023 alkaen
Kuva: Lempäälän kunta

Kuva: Visit Tampere, Laura Vanzo

Digityökaluja ja käytännön
vinkkejä erilaisen oppijan
huomioimiseen opetuksessa

Mielenterveyden ensiapu® 2:
Haavoittuva mieli - tunnista ja
tue

Koulutuksessa lisäät ymmärrystäsi
erilaisesta oppijuudesta ja sen
haasteista sekä saat tietoa ja
käytännön vinkkejä digityökaluista,
joilla voit huomioida erilaisen oppijan
opetuksessa.

Koulutus vahvistaa
mielenterveysosaamista tarjoamalla
tietoa psyykkisistä oireista, antamalla
valmiuksia toimia ja vähentämällä
mielenterveyden ongelmiin liittyvää
stigmaa.

Lue lisää >

Lue lisää >

28.2.2023

5.4.2023 alkaen
Kuva: Visit Tampere, Laura Vanzo

Kuva: Visit Tampere, Laura Paronen

AVEKKI: Uhkatilanteiden
ennaltaehkäisy
perusopetuksessa

Huh, tunteita! Miten lasten
tunnetaitoja ja itsesäätelyä
voi tukea?

AVEKKI -koulutuksessa
keskeisimpiä painopistealueita
on aggression ennakoinnin ja tilanteissa
tarvittavien vuorovaikutustaitojen
osaaminen. Katso myös muut AVEKKIkoulutuksen ajankohdat Eeventistä.

Koulutuspäivän tavoitteena on
antaa osallistujalle konkreettisia
keinoja tukea lasta tunnetaidoissa
ryhmätilanteissa ja kohdata hankalia
tunnetilanteita myönteisin keinoin.
Lue lisää >

Lue lisää >
Kaikki koulutukset: eeventti.fi/koulutukset/osake

Kuva: Lempäälän kunta

Miten kehittää lasten
itsesäätelytaitoja koulussa?
Itsesäätelyn taito on yksi tärkeimmistä
taidoistamme, jolla on suuri
vaikutus kouluvalmiuteen sekä
opinnoissa pärjäämiseen. Samaan
aikaan itsesäätelyn haasteet ovat
koulun arjessa yksi eniten
kuormittavista tekijöistä.
Lue lisää >
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Esimerkkejä koulutuksista / Johtaminen
Kaikki koulutukset löydät koulutuskalenterista osoitteessa
https://eeventti.fi/koulutukset/osake
Myös Osakkeen valtionavustushankkeet järjestävät koulutuksia. Näistä koulutuksista tiedotetaan erikseen
hankekunnille ja osallistujat nimetään kunnittain.
Voit ilmoittautua kaikkiin koulutuksiin, kun olet kirjautuneena Eeventti-järjestelmään omilla tunnuksillasi.

1.2.2023

30.11.2022
Kuva: Työterveyslaitos

PedaBoss: Palautumisesta
virtaa arkeen
PedaBoss -aamussa tutustumme
työstä palautumisen merkitykseen
ja käytäntöihin sekä yksittäisen
työntekijän että työyhteisön
näkökulmasta.
Lue lisää >

22.2.2023
Kuva: Pirjo Rönkkö

PedaBoss: Mitä jokaisen
esihenkilön tulisi tietää
informaatiovaikuttamisesta
PedaBoss -aamussa tutustumme
informaatiovaikuttamiseen. Työntekijään tai ammattiryhmään kohdistuva
pahantahtoinen viestintä muodostaa
työsuojeluongelman, jonka
ratkaisemisessa esihenkilöiden
toimintakyky on avainasemassa.

Verkkoluento: Kasvu- ja
oppimisyhteisön
hyvinvointijohtaminen
tietoperusteisesti
Luennolla tarkastellaan kasvu- ja
oppimisyhteisön tiedolla johtamista
muuttavassa toimintaympäristössä
sekä työhyvinvoinnin strategista
johtamista.
Lue lisää >

Lue lisää >

30.3.2023 alkaen

Kuva: Visit Tampere, Mirella Mellonmaa

19.4.2023

25.10.2023
Kuva: Jukka Salminen

Kuva: Visit Tampere, Laura Vanzo

Varhaiskasvatuksen
työkyky- ja
hyvinvointijohtaminen
tietoperustaisesti

Pirkanmaan kasvatus- ja
opetusalan johtajien
kevätseminaari 2023

Koulutuksessa perehdytään työkykyja hyvinvointijohtamiseen
tietoperusteisesti, antaen
osallistujille tutkimustietoa
työhyvinvoinnin keskeisistä
tekijöistä sekä keinoja johtaa
työkykyä tiedon avulla.

Seminaarissa kohtaavat
Pirkanmaan kasvatus- ja
opetusalan johtajat ja esimiehet
varhaiskasvatuksesta lukioon.
Luvassa on ammatillista
kehittymistä, verkostoitumista ja
virkistystä.

Lue lisää >

Lue lisää >

Kuva: Visit Tampere, Laura Vanzo

PedaBoss: Positiivinen
johtaminen
PedaBoss -aamussa tutustumme
positiiviseen johtamiseen,
kuten mitä sillä tarkoitetaan,
millaisia tutkimustietoon
perustuvia malleja ja strategioita
on, ja mitkä ovat positiivisen
johtajan ominaisuuksia.
Lue lisää >
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2. Tervetuloa inkluusiohankkeiden avoimiin ja
maksuttomiin webinaareihin!
Osakkeen koordinoimien tuen ja inkluusion kehittämishankkeiden (VINK ja PINK) päätöswebinaarit pidetään marraskuussa. Kaikille avoimissa ja maksuttomissa webinaareissa
saadaan maistiaisia tänä vuonna toteutetuista koulutus- ja kehittämisprosesseista sekä
kuullaan terveisiä niiden parissa tehdystä kehittämistyöstä.

Kuva: Jukka Salminen

Tuen ja inkluusion kehittäminen esi- ja perusopetuksessa 11.11. klo 8.15-15.30
PINK-hankkeen päätöswebinaari tarjoaa kiinnostavia ja hyödyllisiä puheenvuoroja jokaiselle
esi- ja perusopetuksen parissa työskentelevälle.
Päivän aikana opitaan mm. auttamaan oppilaita kehittämään vahvuuksiaan, lisäämään
hyvinvointia koulun arjessa sekä vahvistamaan yhteisöä positiivisen johtamisen ja toimivan
tuen keinoin. Lisäksi saadaan konkreettisia vinkkejä NEPSY-oppilaiden vahvuusperustaiseen
pedagogiseen tukemiseen, työhyvinvointia ja kestävää työuraa tukeviin käytäntöihin,
joustavaan esi- ja alkuopetukseen sekä eriyttämiseen yläkoulun eri oppiaineissa.
Ilmoittautuminen, lisätiedot ja tarkempi ohjelma tästä linkistä.
Tuen ja inkluusion kehittäminen varhaiskasvatuksessa 22.11. klo 8.15-15.30
VINK-hankkeen päätöswebinaari on suunnattu kaikille Pirkanmaalla varhaiskasvatuksen
parissa työskenteleville ja aiheesta kiinnostuneille.
Päivän teemoja ovat ennaltaehkäisevä yleinen tuki, tuen johtaminen, varhaiskasvatuksen
erityisopettajan työnkuvan uudistaminen, konsultoiva työote, tunnetaidot ja työhyvinvointi.
Lisäksi kuullaan journalisti ja valokuvaaja Meeri Koutaniemen tarinoita kohtaamisesta,
intuitiosta ja vaikuttamisesta.
Ilmoittautuminen, lisätiedot ja tarkempi ohjelma tästä linkistä.
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3. Hyvinvointitaitojen opetuksen
vahvistaminen – koulutuskokonaisuudet
alkavat
Tämä viisiosainen koulutuskokonaisuus
perehdyttää syvällisesti ja monipuolisesti
positiiviseen pedagogiikkaan ja laajaalaiseen hyvinvointiopetukseen eri
ikäisten lasten kanssa.

Varhaiskasvatuksen koulutuskokonaisuus
26.1.2023 – 9.11.2023

Koulutuksen tavoitteena on vahvistaa niin
lasten kuin kasvattajienkin hyvinvointia.
Useampi koulutuskerta varmistaa
syvällisen oppimisen ja toimintamallien
testaamisen jo koulutuksen aikana.

Perusopetuksen koulutuskokonaisuus
24.1.2023 – 7.11.2023

Koulutuskerrat keskittyvät positiivisen
pedagogiikan teoriaan, vahvuus- ja
läsnäolotaitoihin, tunne- ja
myötätuntotaitoihin, ajatteluun, itsensä
johtamiseen ja unelmointiin sekä
ihmissuhdetaitoihin.

Lisätietoja:

Käy tutustumassa koulutuksen
aikatauluun ja tavoitteisiin Eeventissä ja
varaa samalla oma paikkasi!

OPH:n rahoittamaa hanketta
toteuttamassa Tampereen seudun Osake
ja Positive Education Oy.

Tutustu koulutukseen ja ilmoittaudu
mukaan

Tutustu koulutukseen ja ilmoittaudu
mukaan

Palvelupäällikkö Katariina Ratia
p. 044 4314213
katariina.ratia@lempaala.fi

Kuva: Visit Tampere, Laura Vanzo
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4. Tietoperustaisen hyvinvointijohtamisen koulutukset keväällä 2023
Tietoperustainen hyvinvointijohtaminen –
koulutuskokonaisuudet jatkuvat myös
keväällä 2023!
Koulutuksissa perehdytään työkyky- ja
hyvinvointijohtamiseen tutkitun tiedon
pohjalta. Osallistujat saavat tietoa
työhyvinvoinnin keskeisistä tekijöistä ja
oppivat tutkimustietoon perustuvia
keinoja johtaa työkykyä. Koulutuksessa
tarjotaan konkreettisia työkaluja
henkilöstön työhyvinvoinnin seuraamiseen
ja ennakoimiseen sekä näiden
kehittämiseen.
Kouluttajana toimii Tampereen yliopiston
työhyvinvoinnin tutkimusryhmä.
Koulutuskokonaisuuksia toteutetaan
kevään 2023 aikana kaksi,
varhaiskasvatuksen johdolle omansa ja
perusopetuksen johdolle omansa.

Orientoiva verkkoluento: Kasvu- ja
oppimisyhteisön hyvinvointijohtaminen
tietoperusteisesti

22.2.2023 klo 9.00 - 10.30 toteutettava
verkkoluento toimii teemaan
orientoivana avauksena.
Luennolle osallistuessaan ei vielä sitoudu
mukaan varsinaiseen
koulutuskokonaisuuteen.
Varhaiskasvatuksen työkyky- ja
hyvinvointijohtaminen tietoperustaisesti
30.3. alkaen

Tutustu koulutukseen ja ilmoittaudu
Oppilaitoksen työkyky- ja
hyvinvointijohtaminen tietoperustaisesti
31.3. alkaen

Tutustu koulutukseen ja ilmoittaudu

Koulutukset ovat OPH:n rahoittamaa
henkilöstön täydennyskoulutusta, ja ne
toteutetaan yhteistyössä Tampereen
kesäyliopiston kanssa.
Lisätietoja:
Palvelupäällikkö Katariina Ratia
p. 044 4314213
katariina.ratia@lempaala.fi

Kuva: Visit Tampere: Laura Vanzo
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5. OIVALLA osallisuus! Ideoita ja
menetelmiä arkeen

Kuva: Visit Tampere, Laura Vanzo

“Kiitos, ihana päivä ja loistavia uusia ideoita”
“Antoisa päivä, josta saa paljon ammennettavaa omalle ryhmälle. ”

OIVALLA osallisuus! – koulutukset jatkuvat
keväällä 2023.

Varhaiskasvatuksen koulutuskokonaisuus
27.3.-16.6.2023

Koulutuksissa vahvistetaan osaamista
lasten hyvinvoinnin tukemisessa arjen
yhteisöllisyyden, lasten osallisuuden,
myönteisen tunnistamisen sekä
positiivisen oppimisen teemoissa.

Tutustu koulutukseen ja ilmoittaudu
mukaan

Luovat ja toiminnalliset menetelmät ovat
koulutuksen ytimessä. Koulutuksessa
harjoitellaan käytännönläheisesti, miten
rakennetaan hauskaa ja sujuvaa työarkea
lasten osallisuus huomioon ottaen.
Nelipäiväinen verkkokoulutus jakautuu
koko kevään ajalle ja perehdyttää
osallistujat aidosti käsillä olevaan
teemaan.
Kouluttajina toimivat Kulttuurikeskus
PiiPoo, Mediakasvatuskeskus Metka,
Pelastakaa lapset ry sekä Turun yliopisto.

Perusopetuksen koulutuskokonaisuus
20.3.- 15.5.2023
Tutustu koulutukseen ja ilmoittaudu
mukaan
Lisätietoja:
Palvelupäällikkö Katariina Ratia
p. 044 4314213
katariina.ratia@lempaala.fi
OPH:n rahoittamaa hanketta
toteuttamassa Tampereen seudun Osake
ja Kulttuurikeskus Piipoo.
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6. Aivot – Yhdessä käyttöön laajenee esi- ja
alkuopetukseen
Aivot -oppimateriaalihanke tuottaa
maksutonta, digitaalista oppimateriaalia
ympäristöoppiin (Aivot – Yhdessä käyttöön)
ja terveystietoon (Aivot – Terveinä
käyttöön). Hanke on Tampereen
kaupunkiseudun kuntien oma.
Lukukauden 2022-2023 aikana käytössä
ovat 3.–6.-luokkien ympäristöopin
oppimateriaalit sekä 7. luokan
terveystiedon oppimateriaali.
Elokuussa 2023 Aivot – Yhdessä käyttöön
materiaali laajenee myös esi- ja
alkuopetuksen käyttöön.
Oppimateriaalit on suunniteltu omaa
seudullista opetussuunnitelmamme
mukaillen. Mukana on myös seudullinen
arviointimateriaali. Aivot –materiaali
sijaitsee Moodlen Reppuoppimisympäristössä.

Kuva: Jukka Salminen

Ennen materiaalin käyttöönottoa tutustu
opettajan oppaisiin, joissa ohjeistetaan
materiaalin käyttöön.
Voit myös ilmoittautua mukaan Aivot –
käyttökoulutuksiin:

Lisätietoja

Aivot – Yhdessä käyttöön - ympäristöopin
0.–2.lk. oppimateriaali 24.4.2023

Projektipäälliköt Helka Lempilä ja Lauri
Harju

Tutustu koulutukseen ja ilmoittaudu
mukaan

aivot@lempaala.fi
Palvelupäällikkö Katariina Ratia
p. 044 4314213
katariina.ratia@lempaala.fi

Valmis materiaali löytyy oppilasverkon
koneelta työpöydän Aivot-kuvakkeen kautta
tai kirjautumalla osoitteeseen reppu.mmg.fi
(seutu) / reppu.tampere.fi (Tampere)
oppilasverkon tunnuksilla.

Yhdessä käyttöön - ympäristöopin 3.-6.lk.
oppimateriaali 8.5.2023
Tutustu koulutukseen ja ilmoittaudu
mukaan
Aivot – Terveinä käyttöön - terveystiedon.
7.-8. lk. oppimateriaali 25.4.2023
Tutustu koulutukseen ja ilmoittaudu
mukaan
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7. Vastaa monialaisen yhteistyön
arviointitutkimukseen marraskuussa
2022
Seudullisen kasvatus- ja opetusalan
arvioinnin lukuvuoden 2022-2023 teema
on monialainen yhteistyö.

Arvioinnissa mitataan ja arvioidaan
monialaista yhteistyötä kolmella osaalueella
1. Työntekijöiden välinen vuorovaikutus
2. Monialaisen yhteistyön
organisoituminen

Aikataulu
Linkki kyselyyn toimitetaan henkilöstölle
marraskuun 2022 alussa. Kyselyn
vastausaika on 11.11.–16.12.2022.
Arvioinnin tulokset valmistuvat kesään
2023 mennessä.
Arvioinnin toteutuksen yhteistyökumppani
on Hämeen ammattikorkeakoulu, Edututkimusyksikkö.

3. Työntekijää tukeva työyhteisö.

Lisätietoja
Saat sähköpostitse linkin
kyselytutkimukseen omalta esihenkilöltäsi
marraskuun aikana.

Palvelupäällikkö Katariina Ratia
p. 044 4314213
katariina.ratia@lempaala.fi

Vastaaja pääsee samalla arvioimaan omaa
monialaista työotettaan, ja saa käyttöönsä
yhteenvedon omista vastauksistaan.
Arvioinnin kohderyhmänä on
kaupunkiseudun kuntien koko
kasvatushenkilöstö: varhaiskasvatuksen,
esiopetuksen ja perusopetuksen kasvatusopetus-, ohjaus- ja oppilashuollon
työntekijät.
Tutkimus on paitsi seudullisesti, myös
kansainvälisesti ensimmäinen näin laaja
avaus kasvatus- ja opetusalojen
monialaisen yhteistyön arviointiin.
Arviointi tuottaa arvokasta ja
valtakunnallisesti sovellettavaa tietoa
lapsia ja nuoria koskeviin siirtymävaiheisiin
sekä oppilashuollon toteuttamiseen.
Kuva: Visit Tampere, Laura Vanzo

Uutiskirje 5 | 2022

8. Koulutusvinkkejä meiltä ja
yhteistyökumppaneilta
Osakkeen nepsy-teemaiset koulutukset
keväällä 2023
Keväällä 2023 järjestetään
”Ratkaisukeskeinen työote nepsypiirteisen lapsen ja nuoren
kohtaamisessa”-koulutus.
Varhaiskasvatuksen ja esi- ja
alkuopetuksen, 3.-6. luokkien sekä
yläkoulujen henkilöstölle järjestetään
omat kaksipäiväiset kokonaisuudet.

Koulutuksessa perehdytään
ajankohtaiseen tietoon neuropsykiatrisista
oireyhtymistä (mm. ADHD, autismikirjo) ja
niiden vaikutuksesta lapsen/ nuoren ja
hänen perheensä arkeen. Työskentelytapa
on voimaannuttava, ratkaisukeskeinen ja
positiivisen psykologian perusteita
noudattava. Käytettyjä konkreettisia
ratkaisukeskeisiä ja voimaannuttavia
menetelmiä voi suoraan soveltaa omaan
työhön ja arkeen.
Ilmoittautuminen kevään nepsykoulutuksiin avataan loppuvuoden aikana,
joten seuraa aktiivisesti Eeventin
koulutuskalenteria ja Osaketta somessa,
niin varmistat paikkasi koulutuksessa!
Lisätietoja:
Palvelupäällikkö Katariina Ratia
p. 044 4314213
katariina.ratia@lempaala.fi

Kuva: Visit Tampere, Laura Vanzo

Tampereen yliopiston verkkokoulutus
”Analytiikka opetuksen ja johtamisen
välineenä”
Oletko pohtinut, miten oppimisen dataa ja
sen analytiikkaa voisi hyödyntää
oppimisen tukena?
”Analytiikka opetuksen ja johtamisen
välineenä” -koulutus tarjoaa oppilaitosten
johdolle työkaluja ja konkreettisia
esimerkkejä oppimisanalytiikan
hyödyntämisestä opetukseen ja koulujen
kehittämisen tueksi.

Koulutus järjestetään ajalla 24.11.202220.4.2023
Tutustu koulutukseen ja ilmoittaudu
Koulutus on Tampereen, Turun ja
Jyväskylän yliopistojen tarjoamaa,
Opetushallituksen rahoittamaa ja
maksutonta.
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9. Osaamista ja innostusta työhön 2023
Jo perinteeksi muodostunut hoitajien ja ohjaajien ”Osaamista ja
Innostusta työhön” - tapahtuma järjestetään seuraavan kerran
toukokuussa 2023
• Sammon Keskuslukiolla lauantaina 6.5.2023 klo 8.30-15.30
• Tapahtumassa on tarjolla hyvinvointia, ajankohtaisia puheenvuoroja sekä ideoita ja
käytännön vinkkejä oman työn tueksi.
• Ensi kevään teemoina mm. stressinpurku, seikkailukasvatus ja rentoutuminen ja erityisen
tuen hyvät käytänteet
• Laita päivämäärä talteen, ilmoittautuminen aukeaa loppuvuodesta!

Kuva: Visit Tampere, Laura Vanzo

”Omaan rentoutumiseen sai todella hyviä vinkkejä,
joista osaa voi hyödyntää työssäkin.”
”Erittäin hyvät ohjaajat työpajoissa. Yksi onnistuneimmista koulutuspäivistä,
joissa olen ollut. Kiitos!”

”Vertaistuki piristää ja motivoi, itse tekeminen ja osallistuminen oli hauskaa.”
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10. Yhteystiedot
Ota yhteyttä Osakelaisiin!

Katariina Ratia

Liisa Hietamaa

Palvelupäällikkö
Osake-toiminnan kokonaisuus

Koordinaattori (Opintovapaalla)
Sitouttava kouluyhteisötyö -hanke

044 431 4213
katariina.ratia@lempaala.fi

041 730 8679
liisa.hietamaa@lempaala.fi

Pihla Ruusukallio

Susanna Kettunen

Koordinaattori
Osake-toiminnan tukipalvelut

Koordinaattori
Tuen ja inkluusion kehittäminen hankkeet

040 193 3256
pihla.ruusukallio@lempaala.fi

040 511 7230
susanna.kettunen@lempaala.fi

Inspiroidu, innostu ja voi hyvin päivittämällä ammatillista osaamistasi!

osake.eeventti.fi
@OsakePalvelu

@tampereenseudunosake

@tampereen_seudun_osake

