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Lv. 2014–15 yhteisen opintotarjonnan suunnittelu on ajankohtaista! 

Vuosi 2014 on pyörähtänyt vauhdikkaasti käyntiin ja paljon on jo alkuvuodesta ehtinyt tapahtua, mm. 
• Toisen asteen opinto-ohjaajat ovat kiertäneet 9.-luokkalaisten vanhempainiltoja ja tiedottaneet toisen 

asteen opiskelumahdollisuuksista Keski-Pohjanmaalla 
• Uudistunutta yhteishakua (Opintopolku.fi) on harjoiteltu osoitteessa: https://koulutus.opintopolku.fi  
• Toisen asteen rehtorit ovat 16.1.2014 pitämässään kokouksessa vahvistaneet yhteistoiminta-ajat 

seuraavalle lukuvuodelle 
• Toisen asteen yhteistyöryhmä on käsitellyt toisen asteen koordinoinnin jatkoa nykyisen 

koordinointisopimuksen päättyessä 31.7.2014  
• Maakunnallinen lukioveso järjestettiin Kokkolan yliopistokeskuksessa 28.1.2014 ja välitettiin etänä 

maakunnan lukioihin 
• Keski-Pohjalainen Väylä -hanke on tiedottanut aktiivisesti 5. opintojaksolla toteutettavasta 

opintokokonaisuudesta Kiihdytyskaista AMK:n – Väylä-opinnot  
• Opinto-ohjaajat ovat käyneet Osaava-hankkeen sponsoroimalla bussilla valtakunnallisilla opinto-

ohjaajien päivillä Seinäjoella 6.-8.2.2014  
• Syyslukukaudella 2013 toteutuneet opintovalinnat on koottu ja saatettu tiedoksi II asteen 

yhteistyöryhmälle, rehtorityöryhmälle ja opotyöryhmälle 
 
Muutamia ajankohtaisia asioita: 
 
Toisen asteen yhteisellä opintotarjottimella on tarjolla monia opiskelumahdollisuuksia, joihin ehtii vielä 4. 

opintojakson aikana ilmoittautua:  
- ammattitaitoa täydentävät pakolliset ja valinnaiset opinnot, kuten äidinkieli, matikka, psykologia, kemia, 

fysiikka, terveystieto jne. 
- vapaasti valittavat ammatilliset opinnot, esim. hygieniaosaamisen verkkokurssi, energia ja ympäristö, 

kestävä kehitys 
- ammatilliset opintokokonaisuudet, esim. pikaruokapalvelut, kahvilapalvelut 
- opintokokonaisuus ammattikorkeakouluun tähtääville opiskelijoille: Kiihdytyskaista AMK-opintoihin 

(HUOM! Mahdollisuus valita myös yksittäisiä kursseja väylä-kokonaisuudesta) 
- lukiokurssit ruotsinkielisenä opetuksena: HI6 Kulturmöten, EN5 Engelska  
Tarjottimella olevien opintojen kurssimaksuissa noudatetaan toisen asteen yhteistyöryhmän vuosittain 

vahvistamaa hinnastoliitettä. Tutustu opintotarjontaan tarkemmin ja ohjaa opiskelija ilmoittautumaan opintoihin 
osoitteessa: https://wilma.kpedu.fi/browsecourses  

 
Seuraavan lukuvuoden yhteiselle opintotarjottimelle tulevien opintojen suunnittelu on juuri nyt 

ajankohtaista! Lähiopetuskurssit ja reaaliaikaista etäopetusta sisältävät opinnot kannattaa sijoittaa 
rehtorityöryhmän vahvistamille yhteistoiminta-ajoille: 

• Yhteistoiminta-aika 1 ma ja ke klo 14.15–15.45 (4 x 45min / vko) > soveltuu erityisesti Kokkolassa 
ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen väliseen lähiopetusyhteistyöhön  

• Yhteistoiminta-aika 2 ti ja to klo 12–13.30 (4 x 45min. / vko) > soveltuu erityisesti maakunnalliseen 
etäopetusyhteistyöhön 

Em. yt-aikojen lisäksi voidaan paikkakuntakohtaisesti sopia myös muunlaisista yhteistoiminta-ajoista. 
Seuraavan lukuvuoden yhteinen opintotarjotin kootaan 25.4.2014 pidettävässä rehtorikokouksessa ja lv. 2014-15 
tarjotin laaditaan toukokuun alussa. Tarjottimella olevaa opintotarjontaa voi kuitenkin täydentää ympäri 
lukuvuoden ottamalla yhteyttä II asteen koordinaattoriin. 

Yhteisen opintotarjonnan suunnittelussa kannattaa suosia ajasta ja paikasta riippumattomia 
verkkototeutuksia, joita opiskelija voi opiskella juuri silloin kun hänen lukujärjestykseensä parhaiten sopii. Näitä 
ns. nonstop-verkkokursseja voi monipuolistaa esim. hyödyntämällä itse laadittuja tai verkosta löytyviä 
opetustallenteita, ei-reaaliaikaisia verkkokeskusteluita, internetin avoimia oppimateriaaleja jne. 
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Olethan merkinnyt kalenteriisi kevään 2014 tulevat tapahtumat: K-P opojen ja rehtoreiden kevättapaaminen 
K-P ammattiopiston Kälviän toimipaikassa 25.4.2014 ja kevätillallinen Kokkolinnassa 21.5.2014? Tarkemman 
kutsun em. tilaisuuksiin saat myöhemmin sähköpostitse. Loput loppukevään aikataulut voit tarkistaa lv. 2013-14 
yhteistyön vuosikellosta. 

 
PS. Keski-Pohjanmaan opettajien, opinto-ohjaajien ja rehtoreiden Facebook-ryhmissä on mahdollisuus 

tiedottaa ja jakaa ajatuksia. Jos et vielä kuulu vuonna 2012 perustettuihin Facebook-ryhmiin, niin voit etsiä 
facebookista ryhmät nimeltä: ”Keski-Pohjanmaan opot”, ”Keski-Pohjanmaan toisen asteen yhteistyön 
rehtoriryhmä” tai ”Keski-Pohjanmaan toisen asteen opettajat” ja pyytää jäsenyyttä.  

 
 

Yhteistyöterveisin,  Johanna Kattilakoski 
II asteen koordinaattori 
(mammalomalla 31.3.2014 alkaen) 
puh. 044- 725 0090 
e-mail: etunimi.sukunimi@kpedu.fi 

http://2aste.kpedu.fi/yhteisetmateriaalit/yhteistyon-vuosikello-ja-yht-tiedot/
http://2aste.kpedu.fi/yhteisetmateriaalit/yhteistyon-vuosikello-ja-yht-tiedot/

	Lv. 2014–15 yhteisen opintotarjonnan suunnittelu on ajankohtaista!

