ITÄ-SUOMEN SUOMALAIS-VENÄLÄISEN KOULUN VISIO

!
Itä-Suomen koulu on oppilaistaan välittävä
yhtenäinen suomalais-venäläinen kielikoulu

!
!
- Monipuolisilla taidoilla ja avaralla asenteella maailmalle

Tavoitteet 2014 - 2017
1.

Kasvuyhteisön ja oppimisympäristön kehittäminen
•
ISK toimii yhteisöllisyydestä ja yhtenäisyydestä huolehtien

!
•

Ajanmukainen suomalais-venäläinen oppimisympäristö luo edellytykset koulussa
viihtymiselle ja hyville oppimistuloksille

!
•

ISK on arvostettu oppilaitos, johon halutaan opiskelemaan ja työskentelemään

!
2.

Resurssien kohdentaminen opetukseen toiminnallisesti
ja taloudellisesti optimaalisesti
•
Kokonaistyöaikajärjestelmä tukee koulun yhtenäisyyttä, toiminnan tehokkuutta sekä
hyvien oppimistulosten saavuttamista

!
•

Selkeällä johtamisjärjestelmällä varmistetaan tiedon kulku verkostomaisessa
organisaatiossa sekä tarpeiden ja resurssien tarkoituksenmukainen kohdentaminen

!
•

Arviointi- ja seurantajärjestelmät tukevat koulun johdonmukaista kehittämistä

Tavoitteet 2014 - 2017

3.

Itä-Suomen koulun aseman vahvistaminen Suomen tunnetuimpana ja
arvostetuimpana venäjän kielen, kulttuurin ja venäjänkielisen opetuksen
toteuttajana ja kehittäjänä

!
•
Itä-Suomen koulu toimii arvostettuna asiantuntijana maahanmuuttajaopetuksen ja
monikulttuurisuuden edistäjänä paikallisesti, alueellisesti ja valtakunnallisesti

!
•
Itä-Suomen koulu toimii arvostettuna asiantuntijana erilaisissa venäjän kieleen ja
kulttuuriin liittyvissä valtakunnallisissa, alueellisissa ja kansainvälisissä
verkostoissa

!
•

Itä-Suomen koulu on luotettava kasvatuskumppani kodeille

•

Itä-Suomen koulu on hyvä kumppani säätiötä ylläpitäville kunnille

!

Toimenpiteet
1.

Kasvuyhteisön ja oppimisympäristön kehittäminen

!
•

Vahvistetaan vanhempien asemaa lasten koulunkäynnin tukijoina

!
•

Mahdollistetaan oppilaille yksilöllisiä oppimispolkuja ja tuetaan oppilaiden kasvua
ja kehittymistä oppilaan tausta ja tarpeet huomioiden

!
•

Korostetaan vastuuseen kasvattamista

!
•

Yhteistyössä kuntien kanssa pyritään varmistamaan opetuksen toteuttamiselle
riittävän kokoiset terveelliset ja turvalliset oppilaan kasvua ja kehittymistä tukevat
oppimis- ja opetustilat

!
•

Uusitaan perusopetuksen ja lukiokoulutuksen opetussuunnitelmat

Toimenpiteet

!

!
•

Parannetaan opetusteknologiaan liittyvää varustusta
valtakunnallisten linjojen pohjalta

!
•

Kehitetään digitaalista oppimista ja oppimateriaalia

!
•

Varmistetaan yhtenäisen toimintakulttuurin säilyminen ja kehittyminen yhteisen
tekemisen ja yhteisten toimintamallien kautta

!
•

Ylläpidetään avointa toimintakulttuuria

!
•

Kannustetaan henkilökuntaa kehittämään itseään ja omaa osaamistaan

Toimenpiteet
2.

Resurssien kohdentaminen opetukseen toiminnallisesti ja taloudellisesti
optimaalisesti

!
•
•

•

•

▪

Koulun johtoryhmässä ja hallinnossa toimivien henkilöiden toimenkuvat
arvioidaan ja toimenkuviin tehdään tarvittaessa muutoksia
Otetaan käyttöön uusi arviointi- ja seurantajärjestelmä, jolla seurataan oppilaiden
oppimistuloksia sekä huoltajien arvioita koulun toiminnasta ja
kehittämisehdotuksia koulun toimintaan
Henkilöstön työhön sitoutumista ja ammatillista osaamista sekä työhyvinvointia
seurataan henkilöstökyselyin kahden vuoden välein osana koulun
kokonaistyöaikajärjestelmää ja sen kehittämistä
Uutta henkilökuntaa rekrytoitaessa pyritään palkkaamaan laaja-alaisia osaajia
(esim. kaksoiskelpoiset opettajat), joita voidaan hyödyntää joustavasti koulun
opetukselle ja kasvatukselle asetettujen tavoitteiden toteuttamisessa
Kehitetään talousarvion seurantaa

Toimenpiteet

!
3.

Itä-Suomen koulun aseman vahvistaminen Suomen tunnetuimpana ja
arvostetuimpana venäjän kielen, kulttuurin ja venäjänkielisen opetuksen
toteuttajana ja kehittäjänä

!
•

•
•

•

Kumppanuutta eri yhteistyötahojen kanssa tiivistetään ja kehitetään (säätiön
kunnat, valtiovalta, yliopistot, ammattikorkeakoulut, ammattiopistot ja
maakuntaliitot) omalla aktiivisella toiminnalla ja säännöllisellä yhteydenpidolla sekä
kutsumalla edellä olevien tahojen edustajia tutustumaan Itä-Suomen koulun
toimintaan
Kumppanuutta venäläisten yhteistyökumppanien kanssa parannetaan omalla
aktiivisella toiminnalla ja säännöllisellä yhteydenpidolla
Koulu kehittyy alueellisena venäjä-osaamiseen liittyvänä keskuksena
yleissivistävän koulutuksen osa-alueella ottamalla vastaan vierailijoita sekä
järjestämällä ja/tai tai toimimalla kumppanina erilaisissa koulutuksissa,
tilaisuuksissa ja tapahtumissa
Oppilaiden tuntemusta venäjään liittyvään yritystoiminnan mahdollisuuksiin
lisätään kehittämällä oppikursseja, tarjoamalla työharjoittelumahdollisuuksia sekä
lisäämällä yritysvierailuja

Toimenpiteet

•
•

•

•
•

Koulu tarjoaa tutkimusaihioita yliopistotasoisiin tutkimuksiin ja ottaa vastaan
tutkijoita
Venäjän kielen ja kulttuurin opettajia sekä venäjänkielisestä opetuksesta
vastaavaa henkilöstöä kannustetaan kouluttautumaan säännöllisesti sekä
osallistumaan erilaisiin valtakunnallisiin ja kansainvälisiin hankkeisiin
Maahanmuuttajalasten- ja nuorten sekä heidän perheittensä integroitumista ja
suomen kielen oppimista parannetaan ottamalla käyttöön uusia
opetusmenetelmiä sekä uudistamalla opetussuunnitelmia huomioiden oppilaiden
yksilölliset tarpeet
Tehdään yhteistyötä kotouttamistoimintaa tekevien organisaatioiden kanssa
Äidinkieli venäjä-oppiaineen opetussuunnitelmat uudistetaan ja uudistustyössä
kiinnitetään erityistä huomioita kaksikielisten lasten oppimiseen ja yksilöllisiin
tarpeisiin

