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Hallinto

Teknisten aineiden opettajat – TAO r.y. seuraa tuntijakouudistuksen
toteutumista, osallistuu perusopetuksen opetussuunnitelman
perusteiden valmistelutyöhön ja pyrkii vaikuttamaan yhdistyksen
linjausten mukaisesti lopputulokseen.
Valtakunnalliseen ja paikalliseen koulutuspolitiikkaan vaikuttaminen on
keskeinen toimintamuoto.
TAO pyrkii edunvalvonnalla turvaamaan teknisen työn opettajien
työtilanteen
TAO osallistuu teknologiakasvatuksen kehittämistyöhön.
TAO pitää yhdessä Suomen taide- ja taitoaineiden opettajajärjestöjen
liiton
(Staili ry) ja sen jäsenjärjestöjen kanssa yllä keskustelua julkisuudessa
taito- ja taideaineiden asemasta.
TAO osallistuu lukion opetussuunnitelman uudistamiseen.
Vuoden 2015 aikana TAO r.y. osallistuu aktiivisesti käsityön
työturvallisuuden kehittämiseen yhdessä tärkeimpien yhteistyötahojen,
kuten sosiaali- ja terveysministeriön, opetushallituksen, OAJ:n,
Työturvallisuuskeskuksen, työnantajien, aluehallintoviranomaisen ja
Tekstiiliopettajaliiton kanssa.
TAO seuraa aktiivisesti käsityön työturvallisuuteen liittyvän
lainsäädännön muuttumista.
Aineopettajaliiton sekä muiden OAJ:n jäsenjärjestöjen kanssa
tiivistetään yhteistyötä.
Teknisen työn arvostusta pyritään lisäämään pitämällä yhteyttä eri
vaikuttajatahoihin ja tuomalla julkisuuteen esille nykypäivän teknisen
työn opetusta.

Yleiset kokoukset pidetään sääntöjen edellyttämällä tavalla.
Järjestön hallitus kokoontuu 4-6 kertaa vuodessa.
Asioiden valmistelusta vastaavat TAO r.y:n valitsemat toimihenkilöt ja
työvaliokunta.
TAO:n hallitus seuraa järjestön taloutta ja antaa siitä selvityksen jäsenistölle
vuosikokouksissa.

Tiedotustoiminta
Tiedottaminen järjestön jäsenille hoidetaan Tekninen opettaja-lehden ja TAO-portaalin
välityksellä.
1. Tekninen opettaja-lehti
Lehti ilmestyy neljä kertaa vuodessa.
Jäsenistön lisäksi lehteä postitetaan opetusalan ammattilaisille, päättäjille,
järjestöille ja muille yhteistyötahoille.
2. Internet
Järjestön sisäinen tiedottaminen pyritään järjestämään mahdollisimman
kattavasti internetin välityksellä niin jäsenistölle kuin toimihenkilöillekin.
3. Muuta mediaa käytetään tarpeen mukaan järjestön toiminnasta
tiedottamiseen.
Jäsenasiat

TAO r.y. kasvattaa aktiivisesti jäsenmääräänsä.
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Syksyllä 2014 teknisen työn aineenopettajan opinnot aloittaville, teknisen
työn pää- ja sivuaineopiskelijoille ja näitä opintojaan jatkaville tarjotaan
veloituksetta TAO:n opiskelijajäsenyyttä vuodeksi 2015.
TAO tekee yhteistyötä kaikkien teknisen työn opettajia kouluttavien yliopistojen
kanssa.
Pyritään luomaan monipuolisia yhteistyön tapoja teknologiakasvatuksen
alueella toimivien kanssa.
Koulutus
Kevät- ja syyskokouksien yhteydessä järjestetään luentoja, työpajoja ja esittelyjä.
 Meriseminaari pidetään 20. – 22.3.2015
 Syyspäivät järjestetään 3. - 4.10.2015 Porissa.
Jatketaan taide- ja taitoaineiden järjestöjen yhteistä seminaaritoimintaa.
Kansainvälinen toiminta
Kansainväliseen toimintaan osallistutaan hallituksen päätösten mukaisesti.
Virolaisten teknisen työn opettajajärjestöjen kanssa tehdään muun muassa
seminaari- ja koulutusyhteistyötä.
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