Opi ja kasva -konferenssi
osaamisen kehittämisen välineenä

Kuva: Helsingin kaupungin aineistopankki

Konferenssi on osaamisen kehittämisen prosessi,
jonka tavoitteena on
1. tuoda esille ne osaamiset, joita pääkaupunkiseudun kaupungit
pitävät strategisesti tärkeinä opetus- ja kasvatusalan
henkilöstölleen
2. esittää ratkaisuja, ehdotuksia ja toimintamalleja näiden osaamisten
kehittämiseen
3. edistää perusopetuksen opetussuunnitelmien tavoitteiden
toteutumista pääkaupunkiseudun kouluissa opetus- ja
kasvatushenkilöstön yhteisöllistä asiantuntijuutta kehittämällä
4. ennakoida tulevaisuuden osaamistarpeita

Konferenssin suunnittelutyö
• perustuu järjestävien kaupunkien strategioille ja tavoitteille
• eksplikoi ja tuo ilmi kuntien tärkeänä pitämät opetus- ja
kasvatushenkilöstön osaamiset, asiantuntijuudet ja
tulevaisuustaidot
• on myös osallistujien kehittämis- ja ideointiprosessi, joka
tuottaa toimijalähtöisiä uusia ideoita ja ratkaisuja kuntien
strategisten tavoitteiden saavuttamiseksi

Konferenssin suunnittelutyö
Konferenssissa esitellään opetus- ja kasvatusalan hyviä käytänteitä (käyttäjälähtöisiä
toimintamalleja), tutkimustietoa sekä osaamisen kehittämisen ratkaisuja seuraaviin
pääkaupunkiseudun kaupunkien strategisiin painotuksiin:
1. Asukaslähtöisyys, sähköiset palvelut, vuorovaikutus ja osallisuus (hyvinvointi ja palvelut)
2. Lasten ja nuorten hyvinvoinnin parantaminen ja syrjäytymisen ehkäisy (terveys- ja
hyvinvointierojen kaventaminen)
3. Hyvinvoinnin ja työllisyyden lisääminen oppimisella ja osaamisella
4. Sivistyksen ja kulttuurin vahvistaminen hyvinvoinnin ja kilpailukyvyn perustana
5. Koulutuspalveluiden ratkaisut työ- ja elinkeinoelämän tarpeisiin
6. Monimuotoinen, kilpailukykyinen ja turvallinen pääkaupunkiseutu
7. Muutosvalmiuden lisääminen johtamisen ja henkilöstön osaamisen kehittämisellä
8. Ammattitaitoinen johtaminen, oppimisen into kaikille, osaava ja hyvinvoiva henkilöstö,
koulutuspalveluiden kehittäminen PKS-tasolla

Konferenssin suunnittelutyö
• konferenssin teemat ja tavoitteet tuotetaan yhteisöllisesti
konferenssiin osallistuvien kuntien toimijoiden, eri
hallintokuntien sekä järjestöjen ja yliopistojen
asiantuntijoiden yhteistyöllä
• tavoitteena on myös kunta- ja hallintokuntarajat ylittävän
yhteisöllisen asiantuntijuuden kehittäminen ja
pääkaupunkiseututasoisen, jaetun tietämyksen rakentelu
• Yhteissuunnittelulla keskitetään myös voimavaroja koko
toimialan ajankohtaisiin haasteisiin, esimerkiksi lasten ja
nuorten syrjäytymisen ehkäisyyn ja oppimisprosessien laadun
ja oppimistulosten parantamiseen

Osallistujien ja verkostojen ohjelmaideat ja toiveet
•

•

•
•

•

konferenssiin kutsutaan näytteilleasettajiksi ja ohjelman tuottajiksi (esim. luennot,
toiminnalliset työpajat, tietoiskut) opetus- ja kasvatusalan asiantuntijoita,
tutkijoita, järjestöjä, kehittäjäverkostoja, kouluja, opettajia, rehtoreita, oppilaiden
hyvinvoinnin ammattilaisia jne.
kutsutut ohjelmanjärjestäjät, esimerkiksi kunnan rehtorit, tuovat yhteiseen
suunnitteluprosessiin myös niitä sisältöjä ja painotuksia, jotka kokevat alan
osaamisen kehittämisessä ajankohtaiseksi ja tärkeäksi oman työnsä näkökulmasta
lisäksi ohjelmatoiveita ja ideoita rikastetaan kuntien muissa tapahtumissa ja
erilaisilla asiantuntijoiden vuorovaikutusfoorumeilla
vuoden 2013 Opi ja kasva -konferenssiohjelman valmistuttua osallistujilla oli
tilaisuus toivoa vielä pop up-ohjelmaa tärkeäksi kokemastaan aiheesta, josta
osallistuja oli valmis myös itse jakamaan osaamistaan muille
konferenssissa järjestettiin osallistujien viime hetken toiveiden pohjalta luova ja
musiikkipainotteinen pop up-tapahtuma hyvinvoinnista ja tulevaisuuden koulusta

Opi ja kasva -konferenssin yleiset tavoitteet
vuonna 2013 (esimerkki)
•

Konferenssi edistää opetuksen ja kasvatuksen ammattilaisten
vuorovaikutusta ja yhteisöllistä asiantuntijuutta.

•

Konferenssi tarjoaa opetuksen ja kasvatuksen ammattilaisille uusia ideoita,
toimintamalleja ja työskentelytapoja.

•

Konferenssi edistää opetuksen ja kasvatuksen ammattilaisten kaupunkien
strategisten tavoitteiden mukaista asiantuntijuutta ja osaamista.

Lisäksi eri alaohjelmat sekä toimijaverkostot määrittelivät omat, tapahtumaja koulutuskohtaiset tavoitteensa.

Konferenssi osaamisen kehittämisen välineenä

Kaupunkien
strategiset tavoitteet

• Yhteistyön strategiset
painopisteet

Konferenssin
tavoitteenasettelu ja
suunnitteluprosessi

• Toimintaa ohjaavat
tavoitteet ja kohteet
• Yhteisöllisen
asiantuntijuuden
rakentaminen

Konferenssin toteutus
ja arviointi

• Käytännön ratkaisut,
toimijalähtöisyys,
vaikuttavuuden
arviointi ja jatkokehitys

Konferenssi osaamisen kehittämisen välineenä
Kaupunkien strategiset
tavoitteet

• Konferenssin teemojen ja osaamistavoitteiden määrittely

Kaupunkien välisen yhteisen
• Konferenssisuunnittelun organisoiminen ja ohjaaminen,
asiantuntijuuden rakentaminen
verkostojen ja yhteistyökumppaneiden kutsuminen

Konferenssin yhteissuunnittelu

• Konferenssiohjelman suunnittelu ( tuotetaan tavoitteita
tukevat tapahtumat, toimintamallit ja kehitystyö)

Konferenssin toteutus

• Luodaan rakenteita ja mahdollisuuksia uusien,
toimijalähtöisten ideoiden ja ratkaisujen tuottamiseen

Konferenssin arviointi

• Osallistujapalaute, verkostojen ja yhteistyökumppaneiden
palaute sekä järjestäjien itsearviointi

(osaamistavoitteiden saavuttaminen,
vaikuttavuus)

Konferenssin jatkokehittely

• Konferenssin osaamistavoitteiden ja menetelmien
muokkaaminen ja kehittely

Konferenssin arviointi
• Osallistujien arvio tavoitteiden saavuttamisesta kerätään
palautekyselyn avulla osallistujilta, yhteistyökumppaneilta ja
verkostoilta (nettikysely).
• Lisäksi järjestäjät arvioivat konferenssin suunnittelua ja
toteutumista oman arviointityökalun avulla, yhteisessä
arviointitapaamisessa.
• Arviointitiedon pohjalta konferenssia kehitetään edelleen.

Kuva: Helsingin kaupungin aineistopankki

