NOPE OPE NOPE OPE
TYÖURA ALUSSA? TERVETULOA NOPE-KOULUTUKSEEN!

NOPE-koulutus on irtiotto päiväkodin, koulun tai oppilaitoksen arjesta. Nuori Opettaja-koulutuksessa
kohtaat muita työuran alkupuolella olevia opettajia, saat välineitä jaksamiseen, tietoa alasi palkkauksesta,
työehdoista ja vastuukysymyksistä. Koulutus on tarkoitettu kaikille alle 35-vuotiaille tai alle viisi vuotta
kasvatus- ja opetustyössä toimineille OAJ:n jäsenille. NOPE-koulutukseen voi osallistua vain kerran.

KOULUTUSTEN AJANKOHDAT JA PAIKAT SYKSYLLÄ 2018

ILM.
PÄÄTTYY

21.–22.9.

Keski-Suomi ja Etelä-Savo

Kylpylähotelli Peurunka, Laukaa

24.8.

21.–22.9.

Pohjois-Savo, Pohjois-Karjala ja
Kainuu

Scandic Joensuu, Joensuu

24.8.

28.–29.9.

Uusimaa

Hotel Sveitsi, Hyvinkää

31.8.

12.–13.10. Päijät-Häme, Kymenlaakso,
Etelä-Karjala

Original Sokos Hotel Vaakuna,
Kouvola

14.9.

2.–3.11.

Pohjanmaa

Original Sokos Hotel Lakeus,
Seinäjoki

5.10.

2.–3.11.

Pääkaupunkiseutu (Helsinki,
Vantaa, Espoo)*

Hotelli Haikon Kartano, Porvoo

5.10.

9.–10.11.

Lappi

Lapland Hotel Riekonlinna,
Saariselkä

12.10.

16.–17.11. Pohjois-Pohjanmaa (sis. Koillismaa) Scandic Oulu, Oulu

19.10.

16.–17.11. Pääkaupunkiseutu (Helsinki,
Vantaa, Espoo)*

Hotelli Haikon Kartano, Porvoo

19.10.

16.–17.11. Varsinais-Suomi ja Satakunta

Holiday Club Caribia, Turku

19.10.

23.–24.11. Pirkanmaa ja Kanta-Häme

Holiday Club Tampere, Tampere

26.10.

KOULUTUKSESSA POHDITAAN, millaista on olla nuori opettaja
työyhteisössä, tarkastellaan opettajan työhön liittyviä laajoja
vastuukysymyksiä mm. juridiikan ja etiikan näkökulmista,
perehdytään palkkauskysymyksiin ja tutustutaan OAJ:n
edunvalvonta- ja järjestötoimintaan sekä yksittäisen jäsenen
mahdollisuuksiin osallistua ja vaikuttaa.
Koulutuksia vetävät NOPE-kouluttajat ovat itsekin
opettajauransa alkupuolella. Palkka-asioista kursseille tulee
usein kertomaan paikallinen luottamusmies.
NOPE-koulutus on ilmainen sisältäen matkakulut, majoituksen
ja ateriat. Kurssi on kaksipäiväinen, perjantaiaamusta (noin klo 9)
lauantai-iltapäivään (noin klo 15).
OAJ korvaa ansionmenetyksesi
perjantailta.
Osallistuminen ja ansion
menetyksen korvaaminen
edellyttävät paikallaoloa
molempina päivinä koko
koulutuksen ajan.
Ilmoittautuminen päättyy viimeistään
4 viikkoa ennen kurssin alkua.
Osallistujat otetaan ilmoittautumis
järjestyksessä. Kurssit täyttyvät
nopeasti, joten ole ripeä.

Oma alueesi määräytyy
työpaikkasi sijainnin mukaan.
Osallistuminen muulle kuin
oman alueen koulutukseen
ei ole mahdollista.
Lisätietoja:
www.oaj.fi → OAJ kouluttaa
→ Nuoret opettajat (NOPE) –
Koulutukset
tai OAJ:stä Theressa Lindfelt,
s-posti theressa.lindfelt@oaj.fi
tai p. 020 7489 674.
SOOLin jäseniä otetaan mukaan,
mikäli kurssilla on tilaa.

* Kurssit ovat samansisältöisiä,

valitse itsellesi paremmin sopiva
ajankohta.

ILMOITTAUTUMINEN OAJ:N internetsivuilta www.oaj.fi
Sähköposti- ja puhelinilmoittautumisia ei oteta vastaan.
⊲ Siirry sivun oikealta puolelta jäsensivuille
⊲ Anna käyttäjätunnus (= jäsenkortin jäsennumero) ja salasana
⊲ Valitse Omat tiedot → Kurssit ja ilmoittautuminen
⊲ Valitse oman alueesi NOPE-koulutus
(”väärälle” alueelle tehtyä ilmoittautumista ei oteta vastaan)
⊲ Täydennä omat tiedot ilmoittautumislomakkeeseen
⊲ Lisätietoja-kohtaan kirjoita seuraavat tiedot:
→ mahdollinen työnantaja
→ tehtävä (esim. lastentarhanopettaja/luokanopettaja/		
		 aineenopettaja/erityisopettaja/opo/ammatillinen 		
		 opettaja/yliopiston opettaja)
→ miten kauan olet toiminut opettajana
→ mainitse, jos olet liittynyt OAJ:hin, mutta jäsensivuilla
		 olet vielä SOOLin jäsenenä (muuten ilmoittautumisesi
		 siirtyy suoraan varapaikalle)
⊲ Vahvista
⊲ Tarkista/päivitä omat tietosi (sähköposti, osoite, puhelin)
Ilmoittautumisajan päättymisen jälkeen lähetetään vahvistus
ja kurssiohjelma sekä ilmoitus varapaikoille jääneille sähkö
postitse. Sen vuoksi on tärkeää, että jäsentiedoissasi on
toimiva sähköpostiosoite.

