Perhepäivähoitajasta varhaiskasvatuksen
lastenhoitajaksi -muuntokoulutus (tutkinnon
osa, PT)
Terveys- ja hyvinvointialat

Voit hakeutua tähän muuntokoulutukseen, jos olet aiemmin suorittanut perhepäivähoitajan ammattitutkinnon. Tämän tutkinnon osan
suoritettuasi olet kelpoinen varhaiskasvatuslain 28 §:ssä tarkoitettuun varhaiskasvatuksen lastenhoitajan tehtävään. (Valtioneuvoston
asetus varhaiskasvatuksesta 753/2018).
Tutkinnon osassa perehdytään varhaiskasvatussuunnitelman käyttämiseen työvälineenä päiväkodissa, yksilön ja ryhmän ohjaamiseen sekä
pedagogisen tiimin jäsenenä toimimiseen.

Hakeutuminen
Jatkuva haku
Hae koulutukseen tämän sivun yläosasta löytyvällä hakulomakkeella.
Jos haluat aloittaa opintosi oppisopimuksella, klikkaa hakemuksella kiinnostuksesi ja täytä avautuvat työnantajan ja yhteyshenkilön
tiedot. Lisäksi vastaa oppisopimusta koskevaan kysymykseen lomakkeen lopulla kysymyksiä-kohdassa.
Olemme sinuun yhteydessä kahden viikon sisällä puhelimitse.
Jos äidinkielesi ei ole suomi tai suomenkielentaitoasi ei voida muulla tavoin osoittaa, saat sähköpostiisi kutsun
osaamiskartoitukseen.
Tarkistathan että sähköpostiosoitteesi ja puhelinnumerosi ovat hakemuksessasi oikein. Saat automaattisen vahvistusviestin hakemuksesi
vastaanotosta sähköpostiisi. Tarkistathan myös roskapostikansion!

Tutkinnon osan suorittaminen
Toteutusvaihtoehdot
Ilta-monimuotokoulutus | Kerava Keskikatu
Koulutusta järjestetään noin seitsemän viikon ajanjaksolla kerran viikossa, mutta opiskelun kesto määritellään kullekin opiskelijalle
yksilöllisesti.
Seuraavat verkkototeutukset:
6.4.-18.5.2021 / Teams-tapaamiset tiistaisin klo 16.30-20.00
23.9.-4.11.2021 / Kolme (3) Teams-tapaamista torstaisin 23.9., 14.10 ja 4.11. klo 16.30-20.00, lisäksi itsenäistä opiskelua verkossa

Seuraavat lähiopetustoteutukset:
17.8.-28.9.2021 / Tiistaisin klo 16.30-20.00

Verkkototeutukset sisältävät Teams-tapaamisia klo 16.30-20.00 sekä itsenäistä opiskelua verkossa.
Suoritettava Varhaiskasvatuksen pedagogisen toiminnan toteuttaminen (30 osp) on yksi tutkinnon osa kasvatus- ja ohjausalan
perustutkinnosta.

Henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma
Opintojen alussa kanssasi laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS), jossa sovitaan suoritettavista
opintokokonaisuuksista sekä kartoitetaan osaamisesi ja mahdollinen tuen tarpeesi. Koulutuksen kesto on yksilöllinen ja pohjautuu HOKSiin.
Osaaminen osoitetaan näytöillä ja aiemmin hankittu osaaminen tunnustetaan. Voit hankkia osaamista koulutus- tai oppisopimuksella.

Edellytykset opiskelulle
Opiskelu edellyttää riittävää suomen kielen taitoa, joka arvioidaan osaamiskartoituksessa tai todistusten perusteella.
Koulutukseen hakeutujalla tulee olla suoritettuna perhepäivähoitajan ammattitutkinto TAI kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinnon
perhepäivähoidon osaamisala.
Opiskelijaksi hakeutuvan tulee täyttää tutkintokohtaiset terveydentilavaatimukset. Esteenä koulutukseen osallistumiselle voivat olla:
sellainen psyykkinen tai fyysinen sairaus tai vamma, joka estää käytännön tehtäviin tai työssäoppimiseen osallistumisen, kuten
psykoottistasoinen oireilu tai vakavasti toimintakykyä laskeva masennus
vakava sosiaalisten tilanteiden pelkotila tai viittomisen estävä sairaus tai vamma
muu sairaus tai vamma, joka vaarantaa opiskelijan oman tai muiden käytännön tehtäviin tai työssäoppimiseen osallistuvien tai niissä
työskentelevien terveyden tai turvallisuuden
päihteiden ongelmakäyttö tai päihderiippuvuus.
Koulutus kuuluu SORA-lainsäädännön alle.
Rikosrekisteriote tulee esittää ennen työpaikalla tapahtuvan oppimisen alkua.

Kustannukset
Koulutus on maksutonta.
Hakulomakkeessa kysytään koulutuksen maksajaa, voit klikata tähän "HAKIJA" ja pääset eteenpäin. Maksajaa kysytään hakulomakkeessa,
koska ammattitutkinnoissa ja erikoisammattitutkinnoissa on opiskelumaksu ja niissä käytetään samaa hakulomaketta kuin maksuttomissa
perustutkinnoissa.
Toimipiste
Keskikatu 3 , Kerava

Yhteyshenkilöt
Opettaja
Satu Packalen
050 415 0949
satu.packalen@keuda.fi

