TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2022
Suomen erityiskasvatuksen liitto ry. – Finlands specialpedagogiska förbund rf. seuraa
erityiskasvatuksen kehittämistä ja toimii erityisopettajien ammattitaidon ja moniammatillisen
yhteistyön vahvistamiseksi. Liitto seuraa palkkapoliittista keskustelua ja koulutuspoliittisia
uudistuksia.

Liitto

tekee

yhteistyötä

yliopistojen,

erityisopettajien

koulutusyksiköiden,

opetushallituksen ja muiden viranomaisten sekä järjestöjen kanssa.
Liiton tavoitteena on antaa jäsenistölleen mahdollisuuksia ammatilliseen vertaistukeen ja
verkostoitumiseen sekä vapaamuotoiseen yhdessäoloon. Työssä jaksamisen tukeminen on tärkeää
liiton toiminnassa ja tilaisuuksissa.
Liitto antaa tarvittaessa lausuntoja ja kannanottoja sekä osallistuu erilaisiin työryhmiin.
Liitto on Nordiska Förbundet för Specialpedagogik NFSP -järjestön jäsen ja osallistuu järjestön
hallituksen toimintaan. Liitto pohtii mahdollisuutta kansainväliseen yhteistyöhön.
Liitto tekee yhteistyötä myös Suomen varhaiskasvatuksen erityisopettajien ja ammatillisten
erityisopettajien kanssa.
Liitto julkaisee neljästi vuodessa ilmestyvää Erityiskasvatus-lehteä.
Kotisivut

www.sel.fi

esittelevät

liiton

toimintaa.

Liitto

löytyy

myös

Facebookista

https://www.facebook.com/pages/Suomen-erityiskasvatuksen-liitto-ry. ja Instagramista nimellä
Erkkaliitto.

Liiton teema vuodelle 2022 on YHTEISTYÖLLÄ KOHTI YHTEISTÄ TYÖTÄ


Positiivinen ote arkeen. Kehitämme erityisopetusta myönteisellä asenteella ja valamme
uskoa ja luottamusta tulevaisuuteen koko kouluyhteisöissä.



Ratkaisukeskeisyyttä, miksi-kysymyksen avulla muutetaan aikaisempaa ajatteluamme.



Tarjoa toivoa ja unelmia. Tarjoamme toivoa ja unelmia niin oppilaalle, huoltajalle kuin
kollegallekin.



Tuemme jokaisen työssäjaksamista ja vaikutamme mahdollisuuksiin saada ammattitaitoa
täydentävää lisäkoulutusta.



Yhteistyössä, yhteiset tavoitteet, moniammatillinen tiedonkulku. Toimimme hyvässä
yhteistyössä ja pidämme huolta siitä, ettei kukaan jää työssään yksin.



Seuraamme

aktiivisesti

koulutuspoliittisia

muutoksia,

jotka

vaikuttavat

sekä

erityisopetuksen rooliin ja merkitykseen että tukea tarvitsevan oppilaan oppimiseen eri
koulutusasteilla.


Nostetaan rohkeasti esille erityisopetuksen merkitys oppilaan tuen muotona.

Toimenpiteitä:
-

Vaikutetaan siihen, että jokaisella tukea tarvitsevalla oppilaalla on mahdollisuus
saada kelpoisen erityisopettajan antamaa oppimisen ja koulunkäynnin tukea.

-

Toimitaan näkyvästi koulutuksen ja erityisopetuksen puolestapuhujina. Seurataan
aiheesta käytävää keskustelua ja kommentoidaan aktiivisesti.

-

Etsitään onnistuneita erityisopetukseen liittyviä käytänteitä ja jaetaan ne
muillekin.

-

Pidetään

yllä

keskustelua,

jossa

huomioidaan

erityisopettajien

ja

erityisluokanopettajien muuttuneet työnkuvat ja työehdot, niin että kaikki
erityisopettajan tekemä työ kuuluu palkkauksen piiriin.



-

Naantalin opintopäivien teemana on hyvinvointi.

-

Esitellään hyviä käytänteitä Erityiskasvatus-lehdessä.

Liitto osallistuu Educa-messuille Opettajan olohuoneessa.



Palkitaan vuoden 2021 erityinen teko.



Liittokokous pidetään maaliskuussa 2022 Naantalissa opintopäivien yhteydessä.

