Toimivat tutorit 3, 1.8.2019 - 31.7.2020
Tiivistelmä
Hankkeessa vakiinnutetaan, syvennetään ja kehitetään edelleen TVT-tutoropettaja- ja oppilasagenttitoimintaa ja laajennetaan se koskemaan alakouluja, eri oppiaineita ja kehitetään opettajien osaamista, menetelmiä ja työkaluja, arviointia ja oppimisympäristöä. Hankkeessa kokeillaan sopivia työkaluja, ohjelmia ja otetaan käyttöön uusia laitteita, joiden käyttöön koulutetaan. Hankkeessa edistetään opettajien osaamista, koko verkoston yhteistyötä ja annetaan vastuuta oppilaisagenteille voimaannuttaen heitä. Hankkeelle palkataan TVT-tutorkoordinaattori, joka järjestetään ohjausta, koulutusta ja tiedotusta opettajille ja oppilasagenteille ja tekee verkostoyhteistyötä. Hankkeessa hyödynnetään
yhdessä valittuja sähköisiä oppimateriaaleja, ohjelmia ja laitteitaja kehitetään oppimisympäristöä, etäyhteyksien käyttöä, sähköistä viestintää ja osallistujien omatoimisuutta jatkuvassa kehittämisessä. Tämä hanke toteutetaan Opetushallituksen avustuksen avulla.
Strateginen päämäärä ja tavoite:
1) Elinvoiman kehittäminen; Kalajoella on korkeatasoiset opetuspalvelut, joka sisältää ylivertaisen valinnaisaine tarjonnan ja yrittäjyyskasvatuksen laadukkaissa oppimisympäristöissä

Talousarviotavoite:
Kalajoella on korkeatasoiset ja kehittyvät varhaiskasvatus- ja opetuspalvelut
Hanketoiminnalla tuetaan varhaiskasvatus- ja opetuspalveluiden sekä Kalajoki Akatemian toiminnan kehittämistä

Toimenpiteet
Hankkeelle nimettiin osa-aikainen tutor, Jarmo Ketonen. Muiden koulujen tutoropettajat toimivat tehtävissään oman
toimen ohella. Koordinaattori koordinoi, kouluttaa ja tukee opettajia TVT-osaamisen levittämisessä ja syventää opettajien yhteistyötä ja huolehtii, että kunnassa pysytään ajan tasalla kehityksestä. Tutor kouluttaa opettajia Merenojan
koulun uuden tekniikan käyttöönotossa ja panee toimeen TVT-suunnitelmaa kouluttaen opettajia sen käyttöön. Oppilasagenttitoiminta toteutetaan erillisenä kurssina -Tutor kehittää hankkeessa oppilasagentti-verkoston toimintaa edelleen ja kouluttaa heitä eri kouluilla. Opettajille järjestetään pedagogisia iltapäiviä ja koulutuksia, joissa on mahdollisuus kokeilla uusia ohjelmia/välineitä ja syventää osaamista TVT:ssä ja kouluilla jaetaan kokemuksia ja tietoa myös koulublogien välityksellä. Kaikilla kunnan kouluilla jatkuu oppilasagenttien toiminta, he ovat opettajien opetuksen tukena
oppitunneilla ja ohjaavat muita oppilaita ja opettajia esim. jonkun tietyn ohjelman käyttöön. Oppilasagentit hoitavat
kunnan sisällä ja alueellisesti tapahtumien live-lähetyksiä. Hankkeessa keskustellaan hyvästä oppimisympäristöstä:
Mitä se sisältää, mitkä ovat Kalajoen kehittämistarpeet ja tutustutaan teknologian uusiin innovaatioihin ja kokeillaan
niiden tuomia hyötyjä opetukseen ja oppilasarviointiin sekä valitaan sopivia työkaluja/ohjelmia, jotka otetaan käyttöön
opettajat koulutetaan, esim. etäohjaukseen kokeillaan hankkeessa hankittavaa ohjelmistoa. Kalajoki koordinoi Rannikon tutortoiminnan kehittämishanketta 2018-2019, jossa hyödynnetään jo oo. verkostoa ja jaetaan tietoutta digitutorkokouksissa kerran kuukaudessa. Yhteistyö Turun yliopiston Villeteamin kanssa jatkuu ja siinä hyödynnetään Ville-oppimisympäristöä, opetellaan tekemään pelejä, tehtäviä ja sähköisiä kokeita eri oppiaineisiin. Pedagogisissa iltapäivissä
jaetaan hankkeessa tehtyjä oppimateriaaleja ja kokemuksia oppiympäristöön liittyen.
Kustannukset ja rahoitus
Myönnetty €
Toteuma
Henkilöstökustannukset: Koordinaattorin palkka, % työajasta, 2 luku21721
kautta; 2019 syksy ja kevät 2020
Koneet ja laitteet: Ipad laitteet 10000 €
2000
Matkakustannukset
1000
Tilojen vuokrat
300
Muut kustannukset: Virtasali, isommat tilaisuudet, Koulutustarjoilut,
500
etäyhteydet -ohjelmisto
Kustannukset yhteensä
25521
Hankkeen rahoitus
OPH:lta haettava avustus, 80 % saatu tuki 19,44 % haetusta
20 416
Omarahoitus, 20 %
5105
Rahoitus yhteensä
25521
Vastuuorganisaatio;
Hankkeen johtaja: Anne Mäki-Leppilampi, Hyvinvointipalvelujohtaja
Hankkeen yhteyshenkilöt: Opetuspalvelujohtaja Riku Saksholm ja rehtori Mia Rytky.
Toteuttaja: Jarmo Ketonen
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