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Toimenpiteet toisen asteen yhteistyöverkostossa 2011–2014

Yhteistyö
perusasteen
toimijoihin

syksy 2011

kevät 2012

syksy 2012

kevät 2013

syksy 2013

kevät 2014

•

•

Toisen asteen
www-sivujen
perustaminen
(tiedottaminen)
Vanhempainillat ja
ysivierailut
8.-luokkalaisten
Avoimet ovet
Kokkolassa

•

•

Tiedottaminen:
toisen asteen
yhteiset wwwsivut
Vanhempainillat ja
ysivierailut
8.-luokkalaisten
Avoimet ovet
Kokkolassa

•

•

Centrian avoimet
ovet
Koko verkoston
kevättapaaminen

•

Väylä-opintojen
suunnittelu
(yhteistyössä: K-P
Väylä-hanke)
Koko verkoston
kevättapaaminen

•

Yhteisen vashakemuksen
(OPH) laatiminen
Kurssien
yhteistoteutusten
suunnittelu

•

•

Yhteistyö
korkea-asteen
toimijoihin

Lukioiden
yhteistyö

Toisen asteen
yhteiset
tiedotusmateri
aalit:
yhteisesite
Vanhempainilla
t ja ysivierailut

•
•

•
•

•
•

Toisen asteen
yhteiset
tiedotusmateriaali
t: yhteisesite
Vanhempainillat ja
ysivierailut
Tiedottaminen:
toisen asteen
yhteiset wwwsivut
Centrian avoimet
ovet

•
•

•

•

•

Maakunnallinen
lukioveso

•

•

•
•

•

Toisen asteen
yhteiset
materiaalit:
yhteisesite
Vanhempainillat ja
ysivierailut
Tiedottaminen:
toisen asteen
yhteiset wwwsivut
Centrian avoimet
ovet
Väylä-opintojen
suunnittelu ja
tiedottaminen
(yhteistyössä: K-P
Väylä-hanke)
Kurssien
yhteistoteutukset
AC:lla (Vli, Perho)

•
•

•

•
•

•

•
•

Ammatillisten
oppilaitosten
yhteistyö

•

OPH:n
oppimisympäristö
hankkeen vashakemuksen
laatiminen (KEK ja
Konsa eivät

•

Oppimisympäristö
hanke Oppimisen
SULO:n (OPH)
aloitus

•

Tiedottaminen:
toisen asteen
yhteiset www-sivut
Vanhempainillat ja
ysivierailut
8.-luokkalaisten
Avoimet ovet
Kokkolassa

Väylä-opintojen
ilmoittautumiset ja
toteutus
(yhteistyössä: K-P
Väylä-hanke)
Koko verkoston
kevättapaaminen
Yhteisen vashakemuksen (OPH)
laatiminen
Kurssien
yhteistoteutukset
AC:lla (Vli, Perho)
Kurssien
yhteistoteutusten
suunnittelu
Maakunnallinen
lukioveso
Oppimisympäristöh
anke Oppimisen
SULO (OPH) jatkuu
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Toisen asteen
koulutuksenjä
rjestäjien
yhteistyö

•

•
•

•
•

•

Uusi
koordinaattori
aloitti 1.9.2011
Rehtori- ja
opotyöryhmien
kokoukset
Rehtorien BMreissu
(yhteistyössä
Osaava)
Opettajien
aineryhmien
kokoukset
Lv. 2011–12
tarjottimella 23
kurssia/ov:ta
Valintatietoja
Nettiluotsitarjo
ttimelta ei ole
(ilmoittautumis
et suoraan
oppilaitoksiin)

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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Rehtori- ja
opotyöryhmien
kokoukset
Paikallisten
koulutusyhteistyös
opimusten
uudistaminen
Opettajien
aineryhmien
kokoukset
Toisen asteen
strategia -esite
suomeksi ja
ruotsiksi
Opintotarjonnan
kokoaminen
verkkotarjottimell
e
Valintatietoja
Nettiluotsitarjotti
melta ei ole
(ilmoittautumiset
suoraan
oppilaitoksiin)
Yhdistelmätutkint
ojen tekijöitä
kaikkiaan n. 10 %
toisen asteen
opiskelijoista
Yhdistelmätutkint
ojen tekijät
KPEDU:ssa 372
Yhdistelmätutkint
ojen tekijät
Kaustisen Ev.
Opistossa: 3

•

•

•

•

Rehtori- ja
opotyöryhmien
kokoukset
Rehtorien BMreissu
(yhteistyössä
Osaava)
Lv. 2012–13
tarjottimella 65
verkkokurssia +
lähi- ja
monimuotoopintoja
Verkkotarjottimen
kautta 38
kurssivalintaa

•

•

•

•

•
•

•

•

lähteneet mukaan)
Rehtori- ja
opotyöryhmien
kokoukset
Opintotarjonnan
kokoaminen
verkkotarjottimell
e
Verkkotarjottimen
kautta 56
kurssivalintaa
Yhdistelmätutkint
ojen tekijöitä
kaikkiaan n. 10 %
toisen asteen
opiskelijoista
Yhdistelmätutkint
ojen tekijät
KPEDU:ssa 374
Yhdistelmätutkint
ojen tekijät
Kaustisen Ev.
Opistossa: 2
Yhdistelmätutkint
ojen tekijät
Konservatoriolla:
21
Lukioiden
yhdistelmätutkinto
jen tekijät: Perhon
lukiossa 1, Lucina
Hagmanin lukiossa
2, 6 KSG:ssä

•

•
•

•

Entinen
koordinaattori
jatkoi 1.8.2013
Rehtori- ja
opotyöryhmien
kokoukset
Lv. 2013–14
verkkotarjottimell
a 65 kurssia/ov:ta,
lisäksi
opintokokonaisuu
ksia, mm. Väylä ja
KAO:n ja MSO:n
opintojaksot
Verkkotarjottimen
kautta 99
kurssivalintaa

•

•
•

•

•

•

Rehtori- ja
opotyöryhmien
kokoukset
Opintotarjonnan
kokoaminen
verkkotarjottimelle
Yhdistelmätutkintoj
en tekijät
KPEDU:ssa 351
Yhdistelmätutkintoj
en tekijät Kaustisen
Ev. Opistossa: 2
Yhdistelmätutkintoj
en tekijät
Konservatoriolla:
15
Lukioiden
yhdistelmätutkintoj
en tekijät: 7
KSG:ssä
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•

•

Tvt-yhteistyö
toisella
asteella

•

•

•

Tietohallintory
hmän
kokoukset
Yhteistyösopim
ukset:
Multikurre,
Adobe Connect
Yhteiset tvtkoulutukset
(yhteistyössä:
Osaava-hanke)

•
•

•

•
•
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Yhdistelmätutkint
ojen tekijät
Konservatoriolla:
13
Lukioiden
yhdistelmätutkinto
jen tekijät: Lucina
Hagmanin lukiossa
3, 11 Kruunupyyn
lukiossa, 11
KSG:ssä
Tietohallintoryhm
än kokoukset
Toisen asteen
www-sivujen
perustaminen
Verkkoopintotarjottimen
uudistaminen:
Multikurre
Tutustuminen
Live@edu
Yhteiset tvtkoulutukset
(yhteistyössä:
Osaava-hanke)

•
•

•

Tietohallintoryhm
än kokoukset
Toisen asteen
yhteisten wwwsivujen ylläpito
Yhteiset tvtkoulutukset
(yhteistyössä:
Osaava-hanke)

•
•

•
•

•

•

•

Muita

•

Perus- ja toisen

•

Koko verkoston

•

Perus- ja toisen

•

Tietohallintoryhm
än kokoukset
Toisen asteen
yhteisten wwwsivujen ylläpito
Optima-pilotointi
Yhteisen verkkooppimisympäristö
n valmistelu
Kyvyt.fi:n
tutustuminen ja
käyttöönoton
valmistelu
Verkkoopintotarjottimen
uudistaminen:
Wilman
koulutustarjotin
(valintoja lv. 2012–
13 yht. 94
kurssia/ov:ta)
Yhteiset tvtkoulutukset
(yhteistyössä:
Osaava-hanke)
Koko verkoston

•

•
•

•
•

•

Toisen asteen
yhteisten wwwsivujen ylläpito
Kyvyt.fin
käyttöönotto
Yhteisen verkkooppimisympäristöMoodlen
valmistelu
Palvelinylläpitotarj
ous Starsoftilta
Yhteiset tvtkoulutukset
(yhteistyössä:
Osaava-hanke)

•

Perus- ja toisen

•

•
•
•

•

Toisen asteen
yhteisten wwwsivujen ylläpito
Kyvyt.fi
käyttöönotto
Yhteisen Moodlen
käyttöönoton
valmistelu
Verkkoopintotarjottimen
kokoaminen
Wilman
koulutustarjottimell
a
Yhteiset tvtkoulutukset
(yhteistyössä:
Osaava-hanke)

Koko verkoston
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toimenpiteitä

•

•

asteen
verkoston
syystapaamine
n
Perus- ja toisen
asteen
yritysvierailu
Lisäksi:
paikkakuntako
ht. yhteistyötä
ja
urheiluakatemi
a

•

•
•
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kevättapaaminen
Perus- ja toisen
asteen
yritysvierailu
Koulutusyhtymän
tarjoama
kevätillallinen
Lisäksi:
paikkakuntakoht.
yhteistyötä ja
urheiluakatemia

•
•

asteen
syystapaaminen
Perus- ja toisen
asteen
yritysvierailu
Lisäksi:
paikkakuntakoht.
yhteistyötä ja
urheiluakatemia

•

•

•

kevättapaaminen
Koulutusyhtymän
tarjoama
kevätillallinen
Lisäksi:
paikkakuntakoht.
yhteistyötä ja
urheiluakatemia
Opobussi
valtakunnallisille
opopäiville
(yhteistyössä
Osaava)

•
•

asteen
syystapaaminen
Perus- ja toisen
asteen
yritysvierailu
Lisäksi:
paikkakuntakoht.
yhteistyötä ja
urheiluakatemia

•

•

•

kevättapaaminen
Koulutusyhtymän
tarjoama
kevätillallinen
Lisäksi:
paikkakuntakoht.
yhteistyötä ja
urheiluakatemia
Opobussi
valtakunnallisille
opopäiville
(yhteistyössä
Osaava)
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Rehtorityöryhmän laatima SWOT:
VAHVUUDET
Tiivistynyt, vakiintunut yhteistyö, joka toimii pohjana myös paikalliselle
yhteistyölle
Yhteistyön monipuolisuus (kaikki yhdessä, pienet keskenään, paikalliset
yhteistyökuviot)
Paikallinen yhteistyö
Erilaisten koulutusmuotojen yhteistyö (hyvä pohja myös aluekesulle)
Tunnetaan koulutuksen toimijat  yhteishenki, opiskelijan ohjaaminen
oikeisiin valintoihin
Yhteistyön toteuttajina työryhmät
Koordinointi on mahdollistanut yhteisten asioiden valmistelun (mm. työryhmät)
Yhteisesite ja yhteiset syys- sekä kevätpäivät (perusaste mukana)
Toisen asteen yhteiset www-sivut
Tiedon välitys koordinaattorin toimesta
Yhteinen opintotarjotin ja ammattilukiomahdollisuus
Väylä-opinnot
II asteen yhteistyöstrategia
Halu kehittyä yhdessä ja tehdä yhteistyötä, avoimuus
Toimintojen ja toiminnan sisällöllinen kehittäminen yhdessä ja yhteiset
benchmarkkaukset myös muualle
Yhteiset, ajankohtaiset (Osaava) koulutukset ja niistä tiedottaminen
Tekniset järjestelmät kehittyneet  valmiudet monipuolisiin
yhteistyömuotoihin olemassa
MAHDOLLISUUDET
Opiskelijoiden oikeus yksilöllisiin opintopolkuihin ja valintoihin, opettajien ja
tilojen yhteiskäyttö (OKM ja laki edellyttää yhteistyötä ja
kustannustehokkuutta)
Resurssien yhteishyödyntäminen (esim. yhteiset kurssitoteutukset)
Yhteiset hankehaut
Opetustarjonnan kehittäminen ja valintojen lisääminen yhteiseltä
opintotarjottimelta
Opintotarjottimen tekeminen valtakunnallisesti tunnetuksi
Opettajien osaamisen kehittäminen ja opetuksen monipuolisten
toteuttamistapojen edistäminen yhteistyössä
Pedagoginen kehittäminen työryhmien kautta ja yhteiset vesot, BM-reissut ja
koulutukset

HEIKKOUDET
Kaikille tarjolla olevien yksittäiskurssien valinnat opintotarjottimelta vielä
vähäisiä, mutta valinnat lisääntyneet vuosittain
Tiedottaminen ja toiminnan juurruttaminen vaatii vielä työtä
Rakenteet valintojen estäjänä
Erilliset tietojärjestelmät (esim. Primus)
Opettajayhteistyö ja opettajatutustumiset yli koulutusrajojen vähäistä
(aineryhmätyöskentely)
II asteen yhteistyöstrategiaan sitoutumattomuus osittain
(koulutuksenjärjestäjät, johto, opettajat)
Erikokoiset koulutuksenjärjestäjät ja resurssit yhteistyölle

UHAT
Muut verkostot (esim. e-lukio, Isoverstas) ”kilpailijoina”  toiminta hajautuu
Valtionosuusuudistus  mitä tuo tullessaan?
Opiskelijamäärien väheneminen
Puuttuva koordinaattori  jos koordinaattori puuttuu, niin ei ole valmistelijaa
eikä tiedottajaa = toiminta hiipuu
Jos ei ole verkostoa: yhteistyö vähenee, osaamisen kehittäminen vähenee (erit.
pienet koulutuksenjärjestäjät), vuosien työ valuu hukkaan
Yhteistyöstrategia päivitettävä lv. 2014-15
Koordinaattorin työsuhteen määräaikaisuus
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OPS-uudistus ja siihen liittyvä tuki
Yhteistyöverkoston tuki erit. pienille koulutuksenjärjestäjille
Entistä tiiviimpi verkostoituminen ja tiedon jakaminen
Yhteismoodle, Kyvyt.fi  mahdollistaa paremmin esim. opetusmateriaalin jaon
ja yhteisten kurssien tekemisen yli oppilaitosrajojen
Tulos- ja tavoitekeskustelut koulutuksenjärjestäjittäin yhteistyön edistämiseksi
Kaksikielisyyden vahvempi hyödyntäminen

Rehtorityöryhmän esitys (SWOT:n pohjalta) yhteistyön konkreettisiksi tavoitteiksi vuosille 2014–2016:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

II asteen yhteistyöstrategian päivittäminen toteuttamissuunnitelman 2014–16 osalta
Rehtori-, opinto-ohjaaja- ja asiantuntijaryhmien (tietohallintotyöryhmä, opettajien aineryhmät) tavoitteellinen toiminta
Pedagoginen kehittäminen (opetuksen monipuoliset toteuttamistavat) yhteisten hankkeiden ja koulutusten kautta
Yhteisen opintotarjottimen kokoaminen ja kehittäminen sekä ilmoittautumisten koordinointi
Opintotarjonnan tarvelähtöinen kehittäminen ja tarjottimelta toteutuvien valintojen lisääminen (koko verkosto, kahden väliset toteutukset,
kaksikielisyys)
Valintojen esteiden purkaminen: rakenteet ja tietojärjestelmät
Opintotarjottimen tekeminen valtakunnallisesti tunnetuksi
Opetussuunnitelmauudistukseen liittyvä valmistelu, yhteistyö ja koulutukset (esim. vesot, Osaavan koulutukset)
Ajankohtaisista asioista tiedottaminen: www-sivut, yhteiset tapaamiset, yhteisesite, yhteistarjottimesta tiedottaminen opiskelijoille
Vertaistuki
Perusasteen ja toisen asteen toimijoitten yhteistyön vahvistaminen (nivelvaihe)
Toisen asteen ja korkea-asteen yhteistyön vahvistaminen (nivelvaihe)
Urheiluakatemia-toiminnan tukeminen
Resurssien yhteiskäyttö (tilat, opettajat yms.)
Yhteishankkeiden valmistelu, hakeminen ja hankkeiden tavoitteiden edistäminen
Yhteistyösopimusten uudistaminen tarvittaessa
Yhteistyöverkoston laajentamisen arviointi

