Hei varhaiskasvattaja,
Olethan muistanut täyttää toimintakauden aluksi nykytilan arvioinnin ja valinnut uuden kehittämiskohteen tälle
vuodelle? Jos nykytilan arviointi on vielä tekemättä, kipaise pikaisesti www.liikkuvavarhaiskasvatus.fi ja kirjaudu
sisään. Nettisivuilta voit myös tilata itsellesi uuden salasanan tai muuttaa yksikkönne tietoja (esimerkiksi
vastuuhenkilö tms.). Mikäli sekä tunnus, että salasana ovat hukassa voit kirjoittaa postia
ilokasvaaliikkuen@liikkuvakoulu.fi –osoitteeseen.
Syksyn koulutukset ovat menossa kovaa kyytiä. Kiinnostaisiko teidän yksikköä motoristen perustaitojen koulutus,
pienten tilojen liikunta tai vaikkapa toiminnallinen oppiminen? Nyt kannatta laittaa postia allekirjoittaneelle, jos
haluat koulutuksen vielä tämän vuoden puolella. Maksuttomista tukitoimista muistuttelen, että olen edelleen
vapaasti käytettävissä kuntakohtaisissa varhaiskasvatuksen tiimeissä sparrausapuna, Pienten askelten perehdytys –
koulutuksissa sekä ihan yksikkökohtaisissa sparrauksissa esimerkiksi kehittämiskohteen valinnassa sekä askelten
suunnittelussa. Lisätietoja koulutuksistamme voit kurkistaa liitteestä tai www.kepli.fi.
Muistathan myös maksuttoman varhaiskasvatuksen liikuntaseminaarin 8.10.2020. Liikuntaseminaari on nyt
turvallisesti webinaari ja tallenne jää käyttöösi kahden viikon ajaksi. Lisätiedot ja ohjeet ilmoittautumiseen löydät
https://www.kepli.fi/7825/varhaiskasvatuksen-seminaari-8-10-2020. Ilmoittautuminen päättyy 4.10.2020
osoitteessa kepli.ingo.fi.
Alueellinen Liikkuva varhaiskasvatus –verkosto toteutuu verkossa 22.10.2020. Mukana on Liikkuva varhaiskasvatus –
yksikköesittely Kokkolasta sekä AVI:n ajankohtaiset asiat. Tilaisuudessa kannattaa olla mukana erityisesti, mikäli
olette saaneet kehittämisavustusta tai haluatte hakea tulevalle vuodelle hanketta. Elsa Mantere on kertomassa
hankkeiden muutos- ja jatkohakemuksesta sekä ohjeistaa tulevaan hankehakuun. Me Keplissä haluamme myös
tukea teitä tulevassa rahoitushaussa ja sparraamme jälleen maksutta hankkeiden suunnittelussa sekä kirjoitustyössä.
Lisätiedot kaikille avoimesta ja maksuttomasta verkostotapaamisesta liitteessä.
Johtajille ja varajohtajille suunnattu maksuton Johtajapaja –koulutus järjestetään verkossa. Kouluttajana toimii
yksikönjohtaja sekä ohjelman kehittämistyöryhmässä mukana oleva Maarit Marjusaari. Nyt kannattaa ilmoittautua
mukaan 10.11.2020 klo 13.00-15.00 järjestettävään verkkokoulutukseen. Koulutuksesta saat apua muun muassa
toimintakulttuurin sekä pedagogiikan johtamiseen. Samalla pääset tutustumaan laadukkaisiin Liikkuva
varhaiskasvatus –ohjelman johdon materiaaleihin. Johtajapajasta voit lukea lisää liitteestä.
Muut avoimet koulutuksemme voit kurkata https://www.kepli.fi/8063/avoimet-koulutukset. Tulossa mm.
liikuntaleikkikoulunohjaaja –koulutus Kälviällä.
Aktiivisin varhaiskasvatusterveisin,
Emilia
Emilia Hirvi
Lasten ja nuorten liikunnan asiantuntija
0440 916 076 / emilia.hirvi@kepli.fi
Keski-Pohjanmaan Liikunta
PS. Olympiakomitea tukee kuntakohtaisia UUDISTETUN Liikuntaleikkikouluja maksamalla osan
kouluttajan kustannuksista sekä laskemalla materiaalien hintaa aiemmasta. Ota yhteyttä nyt ja
järjestetään teidänkin kuntaan Liikuntaleikkikoulunohjaajakoulutus. Tarjolla on myös
päivityskoulutus aiemman Liikuntaleikkikoulunohjaajakoulutuksen käyneille ohjaajille,
päivityskoulutus ainoastaan matka- ja materiaalikustannuksilla

Viesti lähetetään Keski-Pohjanmaan Liikunnan (Kepli) alueella henkilöille ja yksiköille, joiden alla toimii
varhaiskasvatus. Sähköpostia käytetään ainoastaan Keplin varhaiskasvatusmateriaalin ja Liikkuva varhaiskasvatus –
ohjelman tukitoimenpiteiden viestimiseen. Mikäli et halua postia aiheesta, vastaa tähän viestiin.

