Aineopettajaliitto AOL ry

Aineenopetuksen
ammattilaiset

Tutustu meihin
tarkemmin!
peda.net/yhdistykset/aol
www

Yhteisen
opettajuuden
hyväksi
Aineopettajaliitto eli AOL ry on vuonna 1988 perustettu peruskoulun ja toisen asteen aineenopettajien etuja ajava järjestö.
Liitolla on 19 jäsenjärjestöä, joissa on yhteensä noin 17 000 jäsentä. Liiton
tavoitteena on edistää aineenopettajien edunvalvontaa ja pyrkiä vaikuttamaan valtakunnallisiin päätöksiin, jotka liittyvät yleissivistävän opetuksen
linjauksiin. Tuomme aineenopettajien näkökulman yhteisen opettajuuden
rakentamiseen.

Aktiivinen viestinviejä
Merkittävä osa Aineopettajaliiton toimintaa on tiedottaminen aineopetusta koskevista asioista. Lisäksi liitto laatii lausuntoja ja kannanottoja
koskien yleissivistävän alan opetusta. Seuraamme opetusalaa aktiivisesti
ja pyrimme vaikuttamaan sen tulevaisuuteen.
Teemme yhteistyötä useiden muiden järjestöjen, kuten OAJ:n, POE:n,
YTL:n ja OKM:n, kanssa.

Katso video
aineenopettajan
työstä

Jäsenjärjestömme
Aineopettajaliitossa on 19 pedagogista aineopettajajärjestöä. Tule mukaan oman
ainejärjestösi toimintaan!

Biologian ja maantieteen opettajien liitto
BMOL ry

Matemaattisten Aineiden Opettajien
Liitto MAOL ry

 peda.net/yhdistykset/bmol-ry

 maol.fi

Filosofian ja elämänkatsomustiedon
Opettajat FETO ry

Psykologianopettajat
PSOP ry

 www.feto.fi

 psop.fi

Historian ja yhteiskuntaopin opettajien
liitto HYOL ry

Suomen kieltenopettajien liitto
SUKOL ry

 www.hyol.fi

Aikuislukioiden opettajat AIO ry
(ent. Iltakoulujen opettajien yhdistys IOY ry)
 peda.net/yhdistykset/aio

Kotitalousopettajien liitto KTAOL ry
 www.kotitalousopettajat.fi

Koulujen Musiikinopettajat KMO ry
 www.koulujenmusiikinopettajat.fi

Kuvataideopettajat KUVA ry
 kuvis.fi

Latinankielen opettajien yhdistys ry
 latinanopettajat.blogspot.com

Maa- ja metsätalousopettajat MMO ry
 mmo-ry.blogspot.com

 www.sukol.fi

Liikunnan ja Terveystiedon
Opettajat ry LIITO
 www.liito.fi

Suomen opinto-ohjaajat SOPO ry
 www.sopo.fi

Suomen uskonnonopettajain liitto SUOL ry
 www.suol.fi

Taloustiedon Opettajat ry
 www.taloustieto.net

Teknisten aineiden opettajat TAO ry
 www.tekninenopettaja.net

Tekstiiliopettajaliitto TOL ry
 www.tekstiiliopettajaliitto.fi

Äidinkielen opettajain liitto ÄOL ry
 www.aidinkielenopettajainliitto.fi

Liity jäseneksi oman
ainealasi järjestöön
– jäsenenä voit
vaikuttaa!

Hyvinvointi lähtee yhteisöllisyydestä
Otavan valmennusratkaisut koulusi parhaaksi
Koulun toimintakulttuurin rakentaminen yhteisölliseen suuntaan
parantaa oppimista. Otavan Työyhteisön pelikirja ja Kohti yhteisopettajuutta -valmennukset ohjaavat kohti tulevaisuuden koulua.
Lue lisää:
oppimisenpalvelut.otava.fi/palvelut/
osaamisen-kehittaminen

Seminaareja ja
asiantuntijavierailuita
Järjestämme jäsenillemme vuosittain seminaareja, joissa käsitellään tärkeitä
ajankohtaisia asioita, kuten koulutuspolitiikkaa, viestintätaitoja tai työhyvinvointia.
Seminaareissa on luennoitsijavieraina eri alojen ammattilaisia.
Lisäksi toimintaamme kuuluvat vaihtuvien teemojen ympärille koostetut, kaikille
avoimet asiantuntijatapaamiset, jotka toimivat myös linkkinä eri yhteistyötahojemme välillä.

Työtä
näkyvyyden eteen
Liittomme hallitus valitaan aina kahdeksi vuodeksi kerrallaan, ja
se kokoontuu 10 kertaa vuodessa. Eri ainejärjestöt ovat kattavasti
edustettuina hallituksessa. Hallituksen kokouksissa työstetään
ajankohtaisia asioita ja niiden esille tuomista laajemmin.
Myös yksittäiset jäsenemme voivat saada äänensä kuuluviin
ottamalla yhteyttä hallituksen jäseniin.

AVOIN
KAIKILLE.
Avoin yliopisto on mahdollisuus
osaamisen ja pätevyyden
kehittämiseen sekä akateemisiin
opintoihin erilaisissa elämäntilanteissa.
Opiskele etänä tai lähiopetuksessa.
Voit ilmoittautua ympäri vuoden.
Mitä sinä haluat opiskella?
Entä he, joita autat oppimaan?

YLIOPISTO-OPINTOJA
LUKIOLAISILLE
Oman alan valinta on iso juttu. JYU avoin
yliopisto tarjoaa parikymmentä verkkokurssia,
jotka on suunniteltu toisen asteen opiskelijoille.
Yhteistyökurssit Talous ja nuoret TATin kanssa
ovat maksuttomia.
/ Oman talouden hallinta (taloustiede)
/ Ihmismielen salat (psykologia)
/ Mind the gap (akateeminen opiskelu)
>> avoin.jyu.fi/opinnot-lukioille

UUSI OPETETTAVA AINE
AVOIMESTA?
Opintotarjonnassa elämänkatsomustieto,
filosofia, historia, ilmaisutaito
(draamakasvatus), psykologia, terveystieto,
äidinkieli ja kirjallisuus
>> avoin.jyu.fi/aineenopettajaksi
Aineenopettajakelpoisuuteen vaaditaan opetettavan
aineen opintojen lisäksi ylempi korkeakoulututkinto
ja opettajan pedagogiset opinnot.

AVOIN.JYU.FI

Muista myös erityispedagogiikan,
psykologian ja S2:n opinnot.

Aineopettajaliitto AOL ry

• www.jssuomi.fi

puheenjohtaja Anneli Rantamäki
puheenjohtaja.aol@gmail.com
puh. 040 510 9045
tiedottaja.aol@gmail.com
www
peda.net/yhdistykset/aol

Yhdessä tehden, oppien ja innostuen!
Innostamme lapsia ja nuoria matematiikan, luonnontieteiden ja teknologian
opiskeluun tiedekasvatuksen kautta. Tuemme opettajia elinikäiseen oppimiseen.
Vahvistamme tutkimuspohjaisen opetuksen kehittämistyötä.
WWW.LUMA.FI

