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HOAY
HELSINKILÄINEN NÄKÖKULMA EDUNVALVONTAAN * 9.9.2020 * WWW.HOAY.FI
Koronaviruksesta johtuen suunniteltuja tapahtumia on jouduttu
siirtämään tai perumaan.

TAPAHTUMIA
•

We will rock you -suurmusikaali 15.5.2020
Messukeskus amfiteatteri
SIIRRETTY 4.6.2021

•

Tallinnan kylpylämatka pe-su
25.-27.9.2020 PERUUTETTU

•

Rikinkeltainen taivas 7.10.
Kansallisteatteri

•

Salibandyn MM-kisat
11-12.12.2020 SIIRRETTY

HOAY pyrkii ylläpitämään liikunta- ja virkistystoimintaa myös
poikkeusaikana. Jos sinulla on
ideoita siitä, millaisia tilaisuuksia
olisi mahdollista järjestää, ole
yhteydessä Tyhjät tuolittoimikunnan puheenjohtajana
toimivaan Tarja Tuohimaahan tai
suoraan HOAY:n toimistoon..

KOULUTUKSIA
Koulutukset järjestetään etätilaisuuksina, ellei erikseen
mainittu.
•

Uusien yhteysopettajien
koulutus ti 15.9.

•

Eläkeinfo ti 29.9.

•

TT- ja AV-opettajat 6.10.

ARVIOINTIA UUDISTETTU
Kasvatus ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto hyväksyi
perusopetuksen arviointiluvun kuntakohtaisen osuuden kokouksessaan tiistaina 8.9.2020. Virkamiesvalmisteluna tehdyssä esityksessä oli maininta portfolio-oppimisesta.
Kaskon tekemässä kyselyssä opettajat eivät nähneet tarkoituksenmukaisena sitä, että portfolio-oppiminen olisi kirjattu opetussuunnitelmaan velvoittavassa muodossa. Mahdollisuus portfolioiden käyttöön sisältyy opetussuunnitelman työtapoihin. Opettaja voi siis halutessaan käyttää portfoliota osana opetusta, mutta
pakollista se ei ole.
HOAY oli yhteydessä lukuisiin lautakunnan ja jaoston jäseniin ja
toi voimakkaasti esille opettajien näkemystä asiassa. Osin tämä
vaikuttamistyön seurauksena jaosto päätti jättää opetussuunnitelmasta pois maininnan portfolio-oppimisesta.
Toiminnallaan HOAY on pyrkinyt siihen, että Opetushallituksen
perusteissa mainittu eri menetelmin kerätty monipuolinen näyttö
arvioinnissa toteutuu.

KOULUKOHTAISET TYÖPAJAT ALKAVAT
Koulukohtaisessa OPS:n arviointilukua täydentävässä työskentelyssä on noudatettava Opetushallituksen antamia perusteita.
Niissä todetaan muun muassa, että formatiivinen arviointi ei edellytä dokumentointia ja että opettaja valitsee arviointimenetelmät.
Koulukohtaisiin osuuksiin ei pidä kirjata asioita, jotka olisivat ristiriidassa OPH:n perusteiden kanssa.

VERTAISMENTOROINTI KÄYNNISTYY
PERUSOPETUKSESSA
Opettaja, sinun ei tarvitse olla yksin ajatustesi kanssa. Tervetuloa
rentoon seuraan pohtimaan opettajuutta, arkipäivän työssä askarhoay.fi
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•

Palkkakurssi ti 17.11.

•

Syksyn yhteysopettajaseminaari järjestetään kevennetyllä ohjelmalla etäkoulutuksena. Tarkempaa tietoa
tulee myöhemmin.

•

Kevään yhteysopettajaseminaarin valmistelussa otetaan huomioon poikkeusolot. Seminaari pyritään
järjestämään, kaikki turvallisuusnäkökohdat
huomioiden.

2/3

ruttavia asioita ja oppimaan sekä jakamaan osaamista ryhmässä,
jota ohjaa osaava vertaismentori.
Vertaismentorointi perustuu työskentelyyn pienryhmissä, joissa
jaetaan kokemusta, osaamista sekä työssä koettuja haasteita.
Ryhmä kokoontuu vuoden aikana 7-8 kertaa, yksi kerta kestää 1,5
h. Ryhmä päättää keskuudessaan tarkemman aikataulun ja tapamispaikat. Ryhmiä perustetaan, kun sopiva määrä 5-8 henkilöä ilmoittautuu ryhmään. Ryhmät kokoontuvat oppituntien jälkeen.
Yleisryhmien lisäksi tarjolla on erityisopettajien ryhmä.
Vertaismentoriryhmät on tarkoitettu ensisijaisesti niille, joiden
valmistumisesta on enintään viisi vuotta.
Linkki: https://onni.hel.fi/edu -> Koulutuskalenteri -> etsi hakusanalla ”Mentorointi”

KUNTA10 TULEE TAAS
Kunta10-tutkimus selvittää kunta-alan henkilöstön työtä ja työssä tapahtuvia muutoksia sekä niiden
vaikutuksia henkilöstön terveyteen ja hyvinvointiin. On tärkeää, että vastausprosentti tässä tutkimuksessa on mahdollisimman korkea. Kattava tutkimus parantaa myös edunvalvonnan ja työsuojeluvaltuutettujen mahdollisuuksia vaikuttaa koulujen työhyvinvointiin. Mikäli et ole saanut vastauslinkkiä
sähköpostiisi, ota yhteyttä osoitteeseen kunta10@hel.fi.

UUSIEN KASKOLAISTEN PEREHDYTYSMESSUT 28.9.2020 KLO 8.30 - 16.00
Tervetuloa kaikki uudet opettajat ja rehtorit oppimaan ja kuulemaan tärkeistä asioista, jotka Helsingin
kaupungin työntekijän on hyvä osata ja tuntea! Perehdytysmessut toteutetaan virtuaalisesti, Teamssovelluksen välityksellä. Voit valita juuri sinua kiinnostavan ohjelman reaaliaikaisista webinaareista ja
nauhoitetuista Teams-esityksistä. Ilmoittaudu 24.9.2020 mennessä, kun olet sopinut vapaasta esihenkilösi kanssa: https://onni.hel.fi/edu.

OPETUKSEN STRIIMAUKSESTA SEKÄ MUISTA JÄRJESTELYISTÄ
Opettajilta on tullut paljon kysymyksiä poikkeusajan opetusjärjestelyihin liittyen. Kaskon syyslukukautta koskeva ohje aiheesta löytyy osoitteesta
https://helmi.hel.fi/kasko/toissa-meilla/korona vir us - tietoa-kaskon-henkilostolle/Lists/
Ohjeet%20opetuksen%20jrjestmisest%20syyslukukaudelle%20202/Attachments/4/P%C3%A4ivitetty%20ohje%20perusopetuksen%20j%C3%A4rjest%C3%A4misest%C3%A4%2013.8.2020%20%2022.12.2020,%205.8.20.pdf
Ohjeen lukeminen edellyttää kirjautumista Helsinki1-tunnuksilla.

hoay.fi
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Striimauksen opettaja hoitaa yksinkertaisimmin suuntaamalla tietokoneen valkokankaalle tai taululle.
Langaton kuulokemikrofoni helpottaa kuuluvuutta. Tarvittavien laitteiden hankinta kuuluu työnantakalle.
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hoay.fi

