KAINUUN ARVIOINTITUTORIT

OPH:n rahoittaman verkostohanke
Yhteistyökumppaneina: Suomussalmi (hakija), Hyrynsalmi, Kajaani, Kuhmo, Puolanka ja Ristijärvi
Tavoiteltavat yhteistyökumppanit: Paltamo ja Sotkamo
Hankkeen koordinointi ja koulutusprosessin ohjaus: AIKOPA, yhteyshenkilö Kati Rita
Tavoite: Kainuun yhtenäinen arviointirakenne ja -kulttuuri, yhteinen materiaali, OPS:n mukainen
osaaminen
Toiminta: Kuntien arviointitutorit toimivat verkostossa, suunnittelevat toimintaansa, kouluttautuvat ja
luovat sen rakenteen ja materiaalin, kouluttavat ja jakavat osaamista, toimivat asiantuntijaopettajina
Koulutusprosessin pääkouluttaja: Najat Ouakrim-Soivio
Toiminta-aika: kevät 2020 1-2 tapaamista, lukuvuosi 2020-2021 7-8 tapaamista, koulutusta, yhteistä
työskentelyä
Osallistujat:
•
•
•
•
•
•

Hyrynsalmi
Kajaani
Kuhmo
Puolanka
Ristijärvi
Suomussalmi

2 opettajaa
8 opettajaa
2-3 opettajaa
2 opettajaa
2 opettajaa
3 opettajaa

Paltamon ja Sotkamon on mahdollista osallistua mukaan prosessiin.
•

•
•
•
•
•
•

•

Hankkeeseen osallistuville opettajille maksetaan 1 vvt lukuvuoden 2020-2021 ajan  38 h
koulutusta ja ohjausta, kevään 2020 korvaukset tarkentuu hankkeen talouden tarkemman
suunnittelun myötä
Opettajat osallistuvat 9 koulutus-/työskentelypäivään lukuvuoden aikana, näiltä päiviltä maksetaan
sijaiskulut hankkeesta
Koulutusten ajankohta tarkentuu kesän 2020 aikana yhteistyössä kouluttajan kanssa
Koulutukset järjestetään pääsääntöisesti Kajaanissa, 2 päivää muualla Kainuussa (paikat sovitaan
myöhemmin), matkoilla toivotaan käytettävän kimppakyytejä, matkakulut korvataan hankkeesta
Yksi koulutus toteutetaan kahden päivän kokonaisuutena niin, että toinen päivä on lauantai. Tältä
päivältä tutoropettajalle maksetaan palkka.
Tutoreiden tehtävänä on kevään 2020 aikana tutustua helmikuussa julkaistavaan OPS:n
täydentävään lukuun 6 ja laatia siihen liittyvä paikallinen osuus
Arviointiluvun paikallinen osio laaditaan yhdessä ja yhtenäiseksi. Se on valmis toukokuun 2020
loppuun mennessä. Tällöin kunnat voivat viedä sen hyväksyttäviksi lautakuntaan. Uusi luku astuu
voimaan 1.8.2020.
Tutoreiden ensimmäinen tapaaminen on maalis-huhtikuussa. Tapaamisessa käydään läpi hankkeen
käytännönasiat, sovitaan yhteydenpitotavat, suunnitellaan toimintaa ja saadaan
tutorointimentorointia vanhoilta tutoreilta sekä käynnistetään paikallinen OPS-työ uuden luvun
osalta.

•

•

Tutoreille mahdollistetaan osallistuminen OPH:n järjestämään Arviointiareena-tapahtumaan 28.29.9.2020 Helsingissä. Tavoitteena on, että jokaisesta kunnasta mukana on yksi edustaja. Matkakulut
hankkeelle.
Arviointitutoreiden tehtävään kuuluu myös seurata OPH:n arvioinnin kriteereihin liittyvää
kehitystyötä. Maakunnallinen yhteinen lausunto luonnokseen?

Tutorin tehtävät
o
o
o
o

o
o

verkostoitua ja ryhmäytyä muiden Kainuun arvointitutoreiden kanssa
suunnitella arviointitutoreiden toimintaa
kouluttautua, hankkia tietoa ja koostaa hyvät käytänteet, pääkouluttajana Najat Ouakrim-Soivio
kouluttaa muita opettajia (pedagogiset iltapäivät), sekä omassa että muissa kunnissa, jotka ovat
hankkeessa mukana, koulutus toteutetaan pedagogisina iltapäivinä. Toiminta suunnitellaan
tarkemmin yhdessä.
toimia työyhteisössään ja kunnassaan arvioinnin asiantuntijaopettajana; ei kaikkitietävänä, mutta
asioihin perehtyneenä
Koulutusprosessin myötä tutorryhmä luo alueelle arviointirakenteen ja -portfolion kaikkien
kuntien käyttöön. Tavoitteena on yhtenäistää alueen arviointiosaamista, -rakennetta ja kulttuuria sekä lisätä opettajien osaamista uuden arviointiluvun mukaiseksi

Kajaanin opettajat: ilmoittautuminen pe 28.2.2020 mennessä bit.ly/tutorkajaani

Lisätietoja:
Kati Rita

kati.rita@aikopa.fi, 044 715 7096

