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AC kokous muistio
________________________________________________________________________________

Kokousaika:

11.3.2014 kello 8.00 – 8:45

Läsnä

Anni Miettunen, Lappia
Jarmo Saariniemi, Lappia
Virpi Pikkuaho, Osao
Päivi Kylmäluoma, Osao
Matti Peltola, Jedu
Teppo Pirnes, Jedu
Merja Kivelä, Kpedu
Hannele Hali, Kpedu
Mervi Huttula, Luovi
Sirkka Hokkanen, Keo, Karstula

1
OPH:n valtionavustukset ammatillisen peruskoulutuksen kehittämiseen
Käsiteltiin Ammatillisen lisäkoulutuksen laadun kehittäminen –
hakutiedote. Hankkeen työnimenä on ”Näyttötutkintostrategian
työstäminen ja kytkeminen osaksi toimintajärjestelmää”. Hankkeessa on kolme painopistealuetta:
-

-

-

Näyttötutkintojen suorittamisen prosessien kehittäminen, erityisesti hakautumisvaiheen menetelmien ja mallien kehittäminen.
Tieto- ja viestintätekniikan hyödyntäminen ammatillisen lisäkoulutuksen kehittämisessä ja tutkintotilaisuuksien järjestelyissä
Tutkinnon suorittamisen varmistaminen ohjausta ja erityistä
tukea kehittämällä.

Lappia koordinoi hanketyöstön ja hankkeen sekä selvittää hankkeen kirjoittamista varten tarvittavan ”kirjoitusalustan” ja valmistelee aiesopimukset.
Työskentelymuotoina hyödynnetään vertaisoppimista ja Anni lanseerasi ”Benchlearning” –menetelmää jalkauttaa vertaisoppiminen käytäntöön hankkeen avulla (opitaan toisilta ja opitaan itse
sekä tehdään oikeasti).
Hakemus kirjoitetaan sähköiselle hakemuslomakkeelle.
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2
Osallistujien kommentit
Osao:
- Toimintajärjestelmäasiat tärkeitä Osaon kannalta ja tämä hanke linkitetään tiiviisti siihen.
- Osekk –strategian päivitys meneillään, ei painotusta tähän
suuntaan.
Jedu:
- Esitetyt painopistealueet ovat ok ja erityisesti hakeutumisvaiheen toiminta tärkeää.
Kpedu:
- Sama kuin Osaolla.
Keo, Karstula:
- TVT –puolen hyödyntäminen tutkintojen suorittamisessa
- Pienellä toimijalla samat kehitystarpeet kuin suuremmillakin
koulutuksen järjestäjillä.
Lappia:
- Hankkeen painopisteistä tutkinnon suorittamisen varmistaminen ohjausta ja erityistä tukea kehittämällä ja TVT:n hyödyntäminen kiinnostaa.
Luovi:
- Käytetään käsitteitä, joihin voi sitoutua. Vaatimuskvalifikaatiosta lisätietoja verkostolle.

3
Hankkeen budjetti ja koordinointi
Keskustelun perusteella sovittiin, että koulutuskuntayhtymä Lappia ottaa hankkeen koordinointivastuun. Haettavan avustuksen
kokonaismääräksi sovittiin 150 000 €, josta tuen määrä on 75 %
ja omarahoitusosuus 25 %.
Koulutuskuntayhtymä Lappian toimiessa yhteishankkeen koordinaattorina, koordinoinnin kokonaiskustannuksiin on mahdollista
saada 90 % avustus.
Yhteistyökumppaneiden budjettien jakoperuste ja summat selvitetään seuraavaan palaveriin mennessä.

4
Seuraava kokous ja muita tärkeitä päivämääriä
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-

Seuraava AC –palaveri 21.3.2014 klo 12.00. Yhteyden järjestää Osao. Palaverissa eitetään yhteenveto siihen asti tehdystä
25.3.2014 tarvittavat korjaukset ja muutokset tehty ja hankepaperit kasassa kaikilta yhteistyökumppaneilta.
28.3.2014 klo 16.15 mennessä hankepaperit OPH:ssa. Sähköisen hakemuksen saapuminen annetun hakuajan sisällä
täyttää määräaikaa koskevan kriteerin.

Jarmo Saariniemi

