Väliraportti 2017
Tällä lomakkeella koulutuksen järjestäjä laatii kokeilukohtaisen väliraportin aikavälillä 4.12.2017 19.1.2018. Kts. tarkemmat ohjeet https://sotekk.osekk.fi tai koordinaattorin lähettämästä sähköpostiviestistä.
Voit keskeyttää kyselyyn vastaamisen painamalla alareunan "Keskeytä" painiketta ja jatkaa kyselyyn
vastaamista myöhemmin. Aiemmin kirjatut tiedot säilyvät, kun jatkat vastaamista samalla tietokoneella
työskennellen
Vastaamisen jälkeen klikkaa Lähetä -painiketta. Saat sen jälkeen yhteenvetosivun vastauksistasi. Tämän
jälkeen klikkaa vielä Valmis-painiketta, tällöin vastaukset kirjautuvat järjestelmään.
Tämän lisäksi väliraportti tulee toimittaa Opetushallitukselle seuraavalla tavalla:
Koulutuksen järjestäjä tulostaa lomakkeen ja lähettää allekirjoitetun (koulutuksen järjestäjän
allekirjoitukseen ja asiointiin oikeutetun henkilö/henkilöt) raportin perjantaihin 26.1.2018 mennessä
Opetushallituksen kirjaamoon.

1. Koulutuksen järjestäjä

2. Tutkinto/kokeilu

3. Toteutusmuoto

4. Raportoitavan kokeilun yhteyshenkilö

5. Tulemme kysymään 31.12. 2017 opiskelijamääriä (valmistuneet, keskeyttäneet ja läsnäolevat opiskelijat).
Ilmoita seuraavat tiedot henkilöstä, joka oppilaitoksessanne vastaa opiskelijahallintojärjestelmästä josta
tiedot saadaan.

6. Allekirjoitukseen (ja asiointiin) oikeutettu henkilö

7. Allekirjoitukseen (ja asiointiin) oikeutettu henkilö

8. Allekirjoitus

9. Allekirjoitus

10. Merkitse (täpällä) ne seuraavista asioista, joihin on tullut muutoksia vuoden 2017 aikana. Kerro
tarkemmin muutoksista tekstikenttään.
- Kokeilusta tiedottamiseen
- Opiskelijavalintaan
- Oppimisympäristöihin
- Pedagogisiin ratkaisuihin
- Opetusmenetelmiin
- Koulutuksen suunnittelun resursseihin
- Opettajien lisä- ja täydennyskoulutuksen resurssointiin
- Opettajien työelämään tutustumisen resurssointiin
- Laite- ja materiaalihankintojen resursointiin
- Työssäoppimisten järjestämiseen
- Ammattiosaamisen näyttöjen/tutkintotilaisuuksien järjestämiseen

11. Miten opiskelijan oppimisen ja osaamisen arviointia tulisi mielestänne kehittää?

12. Miten koulutuksen järjestäjänä olette edistäneet ja kehittäisitte opiskelijoiden työelämän tarpeita
vastaavan osaamisen kehittymistä?

13. Mitkä asiat ovat estäneet opiskelijoiden työelämän tarpeita vastaavan osaamisen kehittymistä?

14. Miten koulutuksen järjestäjänä edistätte työelämäyhteistyötä? Miten työelämäyhteistyötä tulisi
mielestänne kehittää?

15. Mitä muuta tärkeää yhteistyötä teette? Kuvatkaa tarkemmin minkä tahojen kanssa ja miten yhteistyö on
hyödyntänyt kokeilun suunnittelua ja toteutusta?

16. Miten yhteistyö muiden kokeilussa mukana olevien koulutuksen järjestäjien kanssa on mielestänne
toiminut? Miten kehittäisitte yhteistyötä?

17. Onko kokeilun tutkinnon perustetyö mielestänne edennyt toivomaanne suuntaan vuoden 2017 aikana?
Perustelkaa näkemyksenne.

18. Miten tutkinnon perusteiden toimeenpanoa tulisi mielestänne edistää?

19. Millaisia terveydentilan ja toimintakyvyn esteitä on tullut esille työssäoppimisessa tai käytännön
työtehtävissä oppilaitoksella, jotka voivat olla esteenä työelämään sijoittumiselle (esim. potilas- tai
asiakasturvallisuutta vaarantavia)?

20. Miten näihin esteisiin on pyritty vaikuttamaan (esim. ohjauksen ja opetuksen menetelmillä)?

21. Mitkä ovat kokemuksenne mukaan kaikille kokeilulle yhteiset ammattitaitovaatimukset (kuvaa yhteinen
osaaminen)?

22. Millaisissa työtehtävissä ammattitaitovaatimukset tulevat esille ja tarvitaan moniammatillista
yhteistyötä?

23. Puuttuuko kokeiltavista tutkinnon perusteista ammattitaitoa joka olisi yhteistä kaikille kokeiltaville
tutkinnoille? Mitä? (kuvaa puuttuva osaaminen)

24. Arvioi Osekkin toimintaa koordinointitehtävässä asteikolla 1-5.

25. Miten kehittäisit koordinointia (esim. tiedottaminen, yhteistyöpäivät, ac-kokoukset ym.)

