CLLL-projektin paikallinen levitysraportti
1.

Esittely

Kokkolan kauppaopisto oli partnerina CLLL-projektissa. Olimme mukana seuraavissa
osaprojekteissa:
Verkostoitumistaidot: yhteistyössä Belgian, Iso-Britannian ja Puolan kanssa
Sisukkuustaidot: yhteistyössä Hollannin ja Iso-Britannian kanssa
2.
Projektin levittäminen
2.1.
Tapahtumat
17.8.2012 oli Kokkolan kauppaopistossa lukuvuoden 2012-13 avajaistilaisuus ja seminaari koko
Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän henkilöstölle. Opettajat ja muu henkilökunta (yli 260 henkilöä)
osallistuivat syyskauden avajaisiin, jossa esiteltiin tulevan lukuvuoden haasteita ja pidettiin seminaari
Laajennetusta työssäoppimisesta. Natascha Skog piti myös seminaarissa esitelmän tästä CLLLprojektista. Seminaarin jälkeen osallistujat tutustuivat näyttelyyn, jossa oli esillä eri projektien
materiaaleja ja esitteitä. CLLL-projekti oli mukana tässä näyttelyssä.
- Palaute:
Opettajien mielestä nämä aihepiirit olivat hyvin mielenkiintoisia. Monilla opettajilla on sama huoli ja
samat ongelmat omien oppilaidensa kanssa. Osallistujat olivat kiinnostuneita kokeilemaan uusia
menetelmiä omassa opetuksessaan.
- Jatkotoimenpiteet:
Aihepiiristä ollaan kiinnostuneita, mutta monien opettajien on haastavaa sovittaa näitä menetelmiä
omiin opetussuunnitelmiinsa.
21.8.2012 keskustelu oman opiston opettajien kanssa. Esiteltiin projektin tuloksia ja materiaaleja
kertauksen vuoksi.
- Palaute:
Palaute oli pääosin positiivista, mutta kritiikkiä myös kuultiin. Esitettiin mm sitä, miksi oppilaitoksen ja
yksittäisen opettajan pitää ponnistella motivoidakseen opiskelijoita?
30.8.2012 oli toinen tilaisuus esitellä CLLL-projektia ja sen tuotoksia. Kalajoella järjestettiin
koulutustilaisuus (Keinoja opettajille, jotta opiskelu sujuu tehokkaammin) johon osallistui n 25
opettajaa Seinäjoen ammattiopistosta ja toiset 25 opettajaa Kokkolan ammattiopistosta. Opettajat
edustivat useita eri koulutusaloja.
- Palaute:
Positiivinen, mielenkiintoinen jne.
18.-20.9.2012 Opetushallitus (OPH) järjesti Pedagoogisen kehittämisen huiput Levilläverkostoitumisseminaarin.
Seminaarin pääpaino oli työssäoppimisessa, laajennetussa työssäoppimisessa ja uusissa
oppimisympäristöissä. Seminaarissa oli luentoja, keskusteluja sekä tiimityötä. Seminaariin osallistui n
280 koulutuksen kehittäjää ympäri maata. Anne-Maija Leppälä ja Natascha Skog osallistuivat tähän
seminaariin. Siellä keskustelimme myös Opetushallituksen edustajien kanssa ja kerroimme CLLLprojektista. Seminarissa oli esillä ja jaossa myös CLLL-projektin esitteitä.
Opetushallituksen edustaja Eeva-Kaisa Linna ehdotti, että tämän CLLL-projektin esittely voitaisiin
laittaa heidänOPH:n http://hyvatkaytannot.fi -sivustolle, missä se olisi esillä ja saatavilla kaikille
opetusalalla työskenteleville koko maassa. Tämä sivusto on uusi ja se sisältää mm. eri projekteissa
aikaansaatuja hyviä käytänteitä. Sivustoa aletaan pian mainostaa enemmän.
Palaute:
- CLLL-projektin aihepiiristä ja sen osaprojekteista oltiin kovasti kiinnostuneita.
Hanke on rahoitettu Euroopan komission tuella.
Tästä julkaisusta vastaa ainoastaan sen laatija, eikä komissio ole vastuussa julkaisun tietojen
mahdollisesta käytöstä.

25.-26.10.2012 Kokkolan kauppaopiston henkilökunta vieraili Oulussa Luovi ammattiopistossa.
2.2.
Verkostot
Opetushallitus (OPH)

NordPlusJunior-projektiryhmä: http://www.nug-norden.dk/
(Tanskalaiset, suomalaiset ja norjalaiset opettajat ja oppilaitosjohto)
Ammattikoulutuksen kansainväliSYYSpäivät 6.-7.11.2012 – Opetushallitus järjestää vuosittain syksyllä
ammatillisten koulujen kv-henkilöstölle.
2.3.
Kokoukset
Kokkolan kauppaopiston henkilöstö vierailu Ammattiopisto Luovissa Oulussa 25.–26.10.2012. Luovi
ammattiopistossa erityisopiskelijoita opetetaan joustavasti. Heillä on pienemmät opetusryhmät ja
enemmän yksilöllistä ohjausta. Pidimme kokouksen, jossa esittelimme ajankohtaisia projektejamme
samoin kuin keskustelimme myös CLLL-projektista ja kuinka sen tuloksia voisi hyödyntää. Luovin
henkilökunnan mielestä projekti on hyödyllinen ja mielenkiintoinen.
Kokkolan kauppaopiston henkilökuntaa oli mukana tapaamisessa 33 ja Luovi ammattiopiston
henkilökunnasta oli mukana kolme henkilöä; Mervi Huttula, Anna Silvennoinen and Raija Näppä. He
ovat päälliköitä, jotka lupasivat kertoa projektista eteenpäin omille alaisilleen.
2.4.
Uutiset/lehdistö/www-sivut
- Kuvaus:
Kokkolan projektikokouksen aikana tammikuussa 2012 oli paikallisessa Keskipohjanmaa-lehdessä
artikkeli tästä kokouksesta ja projektista.
Keskipohjanmaan koulutusyhtymän henkilöstölehdessä Traivissa on ollut artikkeli tästä projektista.
Koulutusyhtymän www-sivut: www.kpedu.fi
2.5
Raportit/artikkelit/seminaarit
18.-20.9.2012 Opetushallituksen “Pedagoogisen kehittämisen huiput Levillä -seminaari Kittilässä.
- Palaute: aihepiiristä oltiin kovasti kiinnostuneita
2.6.
Epävirallista
- Kuvaus
Kuka tahansa asiasta ja projektista kiinnostunut on voinut saada projektin esitteitä Kokkolan
kauppaopistosta ja myös muista Kokkolan ammattiopistoista. Kokkolan kauppaopiston opettajat ovat
vieneet mukanaan projektin esitteitä aina, kun ovat olleet seminaareissa tai koulutuksissa muualla
Suomessa ja ulkomailla.
2.7
Muuta
- Kuvaus
- Palaute
4.
Seuraavaksi
CLLL-projektissa valmistettu DVD on kopioitu niille Kokkolan kauppaopiston opettajille, jotka
opettavat esim. Työelämän pelisäännöt –kurssia. Samoin osaprojektien materiaaleja on kopioitu
opettajille.

Hanke on rahoitettu Euroopan komission tuella.
Tästä julkaisusta vastaa ainoastaan sen laatija, eikä komissio ole vastuussa julkaisun tietojen
mahdollisesta käytöstä.

