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Toteutusaika 2012-2013 

Osaava-ohjelmasta myönnetty valtionavustus, lisäksi 

kuntien omaa rahoitusta.  
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Osaava Etelä-Kymenlaakso 2015    
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 Opetustoimen henkilöstön ammatillista osaamista 

kehittävä ohjelma (OKM/AVI) 

Tavoitteena kehittää paikallisina ja alueellisina 

verkostoina henkilöstön ammatillista osaamista sekä 

osaamisen kehittämistä tukevia rakenteita ja 

suunnitelmallisuutta. 

 Ohjelman mukaisen kehittämistoiminnan pääosan 

muodostavat paikallisesti laadittavat osaamisen 

kehittämisen mallit ja toimintasuunnitelmat, joiden 

runkona toimivat osaamistarvekartoitukset sekä 

paikalliset koulutus- ja kehittämissuunnitelmat. 
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Osaava-ohjelma  
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Osaamisen kehittämisen painopiste 

tietoyhteiskuntaosaamisessa.  

 

Hankkeen tavoitteet:  

 Edistää Etelä-Kymenlaakson koulujen 

toimintakulttuurin uudistumista tukemalla tieto- ja 

viestintätekniikan käyttöä opetuksessa. 

 Vahvistaa opetushenkilöstön valmiuksia tieto- ja 

viestintätekniikan opetuskäytössä -> oppimisen ja 

opetuksen laatu ja vaikuttavuus.  
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Osaava Etelä-Kymenlaakso 2015 
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 Laaditaan Etelä-Kymenlaakson opetustoimien 

tietoyhteiskuntaosaamisen seudullinen 

kehittämissuunnitelma (strategia ja 

toimeenpanosuunnitelma).  

 Kehitetään opetustoimen henkilöstön osaamista:  

 Osaamiskartoitukset  

 Koulutus 

 Rakennetaan yhteistyömalleja ja -verkostoja. 
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Toimenpiteet 
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 Koulutukseen voivat osallistua tieto- ja viestintätekniikan 

perustaidot omaavat opettajat. Koulutuksissa ohjataan uusien 

välineiden käyttöön osallistujien osaaminen ja tarpeet huomioiden 

 Palmenia toteuttaa syksyn 2012 koulutukset Opetushallituksen 

rahoituksella: 

 Alkuopettajan digitaaliset materiaalit  

 Sosiaalinen media opetuksen työkaluksi 

 Kehittäjäkoulutus 

 Koulutuspaikat ja ajat tarkentuvat myöhemmin.  
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 Koulutus 
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 Koulutusta on tarjolla vuonna 2013 arviolta 6-7 

kurssia (Osaava-ohjelman rahoitus). 

Koulutussuunnitelmaa tarkennetaan 

osaamiskartoituksen pohjalta. 

 

Lisätiedot ja ilmoittautuminen hankkeen 

blogisivustolla:  

http://blogs.helsinki.fi/osaava-etela-

kymenlaakso2015 
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Koulutus 
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2 koulutusiltapäivää + etätyöskentelyä 

Perehdytään erityisesti kotimaisiin maksuttomiin 

digitaalisiin oppimateriaaleihin ja suunnitellaan niitä 

hyödyntäviä innostavia oppimistehtäviä.  Koulutus 

suunnitellaan erityisesti alkuopetuksen tarpeisiin.  

 

Koulutuspäivät: 2.10. ja 16.10.2012 klo 12.00-16.00 
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Alkuopettajan digitaaliset 

materiaalit 2 op 
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2 lähipäivää + etätyöskentely 

Mietitkö, miten sosiaalinen media tukisi parhaiten 
omaa työtäsi? Ovatko sosiaalisen median välineet 
vieraita ja haluaisit harjoitella niiden käyttöä ohjatusti? 
Kaipaatko esimerkkejä sosiaalisen median 
opetuskäytöstä ja mahdollisuuksista oppimisen 
ohjaukseen. Koulutuksessa opit suunnittelemaan 
sosiaalisen median työkaluja hyödyntävän 
kokonaisuuden.  

 

Koulutuspäivät: 14.9. ja 4.10.2012 klo 9.00-15.30  
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Sosiaalinen media opetuksen 

työkaluksi 3 op  
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 Koulutuksen tavoitteena on syventää tvt:n pedagogisten 
kehittäjien osaamista sekä luoda toimiva verkosto kehittäjä-
opettajien kesken.  

Koulutuksen aikana osallistujat työstävät konkreettisen 
kehittämistehtävän liittyen kunnan tai koulun tvt:n 
pedagogiseen kehittämiseen ja osaamisen jakamiseen. 
Kehittämistehtävä liittyy kiinteästi strategiatyöhön ja sieltä 
nouseviin oman koulun/alueen/kunnan kehittämiskohtiin.  

 Koulutus sisältää 4 lähipäivää ja etätyöskentelyä.  

  Koulutuspäivät: 18.10., 5.11. ja 21.11.2012 klo 10.30-
16.00, 4. lähipäivä vuoden 2013 alussa.  
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Kehittäjäkoulutus 4 op 
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  Seudun opetustoimien henkilöstölle 

  Asiantuntijana Janne Sariola 

 

Seminaari I  Tulevaisuus ma 24.9.2012 

 

Seminaari II  Strategian toimeenpano pe 5.4.2013 
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Strategiaseminaarit  
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 Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäyttö ja osaamistarpeet 

 Tukee strategiatyötä, pohjana koulutusta koskevien 

suunnitelmien tarkentamiselle ja pitkäjänteiselle osaamisen 

kehittämiselle. 

Toteutetaan syyslukukaudella 2012 

  Perusopetuksen ja lukioiden opetushenkilöstö ja koulun 

johto (pl. Kotkan lukiot) 

 Verkkokysely 

 Sisältöalueet tarkennetaan hankkeen projektiryhmässä, 

mukana opetushenkilöstön edustus. 
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Osaamiskartoitukset  
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Hankkeen blogi 

http://blogs.helsinki.fi/osaava-etela-
kymenlaakso2015 

 

Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia: 

 

Koulutuspäällikkö Maija Mikkilä, p. 050 3160 509, 
maija.mikkila@helsinki.fi 

Suunnittelija Outi Vainikainen, p. 050 3160 503, 
outi.vainikainen@helsinki.fi 
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Yhteystiedot  
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