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Kokous 2 / lv. 2017-2018

Perjantai 26.1.2018 ti 30.1.2018 klo 9.00 – 10.50
Kokkolan suomalainen lukio, Kiviniityn toimipaikka
rehtori Sirkku Purontaus, Keski-Pohjanmaan ammattiopisto (pj.)
rehtori Markku Anttila, Kokkolan suomalainen lukio (siht.)
rehtori Raimo Lammi, Kokkolan suomalainen lukio
rehtori Ulla-Maija Latvala, Kokkolan suomalainen lukio
rehtori Cecilia Hägglund-Nygård, Karleby svenska gymnasium
rehtori Terho Taarna, Kokkolan aikuislukio
rehtori Sakari Typpö, Kannuksen lukio
rehtori Ilona Salomaa-Uusitalo, Kaustisen musiikkilukio
rehtori Tero Lahtinen, Vetelin lukio
rehtori Erland Slotte, Kronoby gymnasium
rehtori Jussi Peltokangas, Toholammin lukio
rehtori Hannu Sulkakoski, Pietarsaaren suomenkielinen lukio
vs. rehtori Mirja Siironen, Perhon lukio
rehtori Heikki Aho, Keski-Pohjanmaan konservatorio
rehtori Maria Murtomäki, Kaustisen Evankelinen Opisto
toimialapäällikkö Tuula Junttila, Keski-Pohjanmaan ammattiopisto
toimialapäällikkö Hanna-Mari Laitala, Keski-Pohjanmaan ammattiopisto
toimialapäällikkö Tom Bjon, Keski-Pohjanmaan ammattiopisto
toimialapäällikkö Leena Sundell, Keski-Pohjanmaan ammattiopisto
toimialapäällikkö Mika Väisälä, Keski-Pohjanmaan ammattiopisto
toimialapäällikkö Ulla Kauppila, Keski-Pohjanmaan ammattiopisto
toimialapäällikkö Petri Saari, Keski-Pohjanmaan ammattiopisto
toimialapäällikkö Salla Lillhonga, Keski-Pohjanmaan ammattiopisto
toisen asteen koordinaattori Terhi Petäjä
kutsutaan oppilaitosten TVT-asiantuntijoita mukaan

Esityslista:
1. Kokouksen avaus ja osallistujien toteaminen
Esitys: puheenjohtaja avaa kokouksen ja merkitään osallistujat.
Asian käsittely: Rehtori pahoitteli kokouspäivän siirtämistä. Merkittiin osallistujat.

2. Kokouksen esityslista ja edellisen kokouksen muistio
Esitys: Tarkistetaan kokouksen esityslista ja tehdään tarvittaessa lisäyksiä ja/tai muutoksia
esityslistaan. Tarkistetaan ja hyväksytään edellisen kokouksen muistio.
Asian käsittely: Lisättiin asialistalle tiedotus uudesta ”soravideosta”. Hyväksyttiin edellisen
kokouksen muistio.
3. Oppimisprosessien digitaalisuuden edistäminen oppilaitoksissa
Esitys: Digitaalisuutta edistävien hankkeiden esittely ja mahdollinen verkostoyhteistyö.
Asian käsittely:
KPEDU: Mika Väisälä esitteli Keski-Pohjanmaan ammattiopiston tieto- ja viestintätekniikan
opetuskäytön suunnitelman 2017-2020 sekä esitteli ajankohtaiset digihankkeet, jotka erikseen
liitteenä.
- Opiskelijoita nimetty digitutoreiksi, toimivat vertaistukena opiskelijoille

-

Vaihtoehtona Moodlelle voisi olla Moodle rooms tai Itslearning, jota tullaan esittelemään
ensi viikolla Kpedulaisille,
kyvyt-fi ei ole tehokkaassa käytössä,
uutena kokeiluna on videon hyödyntäminen opetuksessa esim. opettajat ovat antaneet
opiskelijoille palautetta videon kautta ja opiskelijat ovat pitäneet siitä,
Video for education- hankkeen webinaareihin voi osallistua myös muista oppilaitoksista.
Mika ilmoittaa Terhille päivät ja Terhi tiedottaa niistä edelleen

Ajankohtaista tietoa tekijänoikeuksista löytyy osoitteesta https://kopiraittila.fi/ jossa eri ikäryhmillä
pelillisessä muodossa tietoa tekijänoikeuksista.

Raimo Lammi. Sähköiset kokeet ja yo-kokeet, 2 atk-lk, nettiniiloihin vahvistimia, Moodle, sähköiset
oppimateriaalit, mutta myös paperiset kirjat käytössä, opettajat etenevät pikkuhiljaa
digitaalisuuden hyödyntämisessa.
Markku Anttila: Moodle käytössä, mutta valtaosa ei käytä sitä, pohdittu muita vaihtoehtoja, O365
käyttö laajenee koko ajan, opettajan työ edelleen pääosin perinteistä toimintaa,
Terho Taarna: vähän digitaalisuutta lukioissa, opettajien tulisi toimia enemmän yhdessä näiden
asioiden parissa, aineopettajajärjestelmä osittain esteenä yhteistoiminnalle.
Cecilia Hägglund-Nygård: Käytössä O365, ei Moodlea. Kokemusta Itslearning-ohjelman käytöstä
Pietarsaaressa ja piti sitä hyvänä vaihtoehtona.
Maria Murtomäki: O365, Moodle, Wilma, Mikä voisi olla vaihtoehto Moodlelle?, atk-luokista
luovuttu, tabletteja käytössä + kannettavia, TVT-opinnot opiskelijoille, KV-hankkeissa insta
käytössä, Kyvyt.fi käytössä esim. oppimispäiväkirjoissa, Skype, opiskelijoilla älykännykät käytössä
opetuksessa, luentotallenteita tulisi tehdä enemmän, osaamismerkit käytössä
kansanopistoyhdistyksessä,
Mirja Siironen: Perhossa tiivis yhteistyö yläkoulun kanssa, digitutor hanke seutukunnassa, tvt-tiimi,
opiskelijoiden digiosaamiseen taitotasot määrittelyssä, abitti- kurssikoejärjestelmä käytössä, 2 atklk, sähköiset kokeet, paperikirjat käytössä + sähköiset materiaalit, tvt-kurssi kaikille lukiolaisille,
4. Opiskelijoiden osallisuuden edistäminen oppilaitoksissa
Esitys: 13.1.2017 kokoonnuttiin ensimmäisen kerran yhdessä opiskelijakuntien kanssa pohtimaan,
miten opiskelijoiden osallisuutta voidaan tukea ja edistää oppilaitoksissa. Kokkolan kaupungin
osallisuuskoordinaattori Katja Hakola oli mukana alustamassa asiaan. Toisen kerran tavattiin
opiskelijakuntien edustajat 17.11.2017. Osallistujia oli 28. Liitteenä ryhmätöiden tuotokset
molemmista tapaamisista.
Asian käsittely: Keskusteltiin siitä, miten osallisuutta viedään eteenpäin oppilaitoksissa.
- Kouluterveyskyselyn tulosten läpikäynti opiskelijoiden kanssa keskustellen,
- opiskelijoilla tarve vaikuttaa asioihin, opiskelijayhdistystoiminta aktivoitumassa Kpedussa
- opiskelijalla tulisi olla oppilaitoksessa edes yksi aikuinen, joka aidosti välittää ja tuntee
- 10-15% opiskelijoista kokee olevansa yksinäisiä lukiossa
- ryhmänohjaajilla tulisi olla taitoja ryhmäyttämiseen; opettajilta edellytetään ohjaamisen taitoja
ja läsnäoloa,
- pienessä lukiossa tunnetaan paremmin opiskelijat, Perhossa esim. pidetään säännöllisesti
tsekkauspalavereja opiskelija-asioista henkilöstön kanssa
- ryhmänohjaajan käsikirjat käytössä

-

Kokkolan suom. lukiossa pyritään käymään säännöllisesti kehityskeskusteluja opiskelijoiden
kanssa

5. Lukuvuoden 2018-2019 yhteistä suunnittelua ja yksilöllisten opintopolkujen mahdollistaminen
yhteistyössä.
Esitys: Päätetään alueellisten yhteistyöryhmien koollekutsujat ja suunnitellaan keskeisiä alueellisia
yhteistyön suuntaviivoja.
Väyläopinnot mahdollistavat osaltaan yksilöllisen opintopolkujen toteuttamisen.
- Miten yhteistyötä ruotsinkielisten oppilaitosten kanssa voidaan kehittää?
Asian käsittely:
Ammattilukion toimintaryhmä kokoontuu säännöllisesti.
Perhonjokilaakson yhteistyöryhmä: Matti Louhula on ollut kokoonkutsujana, mutta vaihdetaan
kutsujaksi Mirja Siironen.
Lestijokilaakson toimintaryhmä: ei ketään paikalla Kannuksesta eikä Toholammilta, joten Terhi
kysyy, kuka tällä hetkellä kokoonkutsujana ja miten yhteistyö toimii.
KPEDU: jaksojärjestelmä jollakin tasolla käytössä esim. ammattilukion osalta edelleen 4 jaksoa ja
YTOjen järjestämisen osalta tarpeellinen ainakin ensi vuoden.
Väyläopinnot centrian kanssa edelleen hyvä vaihtoehto yksilöllisten opintopolkujen
toteuttamiseksi. ks tarkemmin https://web.centria.fi/hakijalle/avoinamk/opintotarjonta/vaylaopinnot Näille sivuille päivitetään ajankohtaiset asiat väyläopinnoista ja
opintotarjotin. Opinnot edelleen maksuttomia toisen asteen opiskelijoille.
Yhteistyötä ruotsin- ja suomenkielisten oppilaitosten välillä olisi hyvä lisätä; palataan aiheeseen
tarkemmin seuraavassa kokouksessa huhtikuussa.
6. Muut ajankohtaiset asiat






-

EDU+JOB-messut: 8.2.2018 Kampushallissa; suunnattu 2asteen opiskelijoille
 Opiskeliljoille annettu mahdollisuus käydä messuilla
haku korkeakouluihin; AMK-valintojen kehittämishankkeen kuulumisia (Terhi Petäjä)
 ks tarkemmin http://www.amk-opiskelijavalinnat.fi/ sivuille päivitetään
ajankohtaiset asiat hankkeen etenemisen myötä
KPEDUn organisaatiouudistus (Sirkku Purontaus)
 uudet tutkinnon perusteet tulevat voimaan 1.8.2017
 Keski-Pohjanmaan ammattiopisto kouluttaa nuoret ja aikuiset
lukiokoulutuksen uudistaminen ks. http://minedu.fi/uusilukio
Taina Lehtonen kehittämistyöryhmästä tulee keväällä kertomaan tarkemmin asiasta.

soravideo https://youtu.be/DqnzCwhTEGY (Maria Murtomäki) Videon muodossa tiedotusta
tietyille aloille hakeutumiseen liittyvistä hakijan soveltumattomuudesta.

7. Seuraava kokous
Esitys: sovitaan seuraavan kokouksen ajankohta ja paikka

Asian käsittely: seuraava kokous pidetään 20.4.2018 Kannuksessa K-P:n opojen ja rehtoreiden
kokouspäivän yhteydessä. (pari tuntia omaa kokousta päivän aikana)

