STRATEGIA 2025
Toimintaa ohjaa laki vapaasta sivistystyöstä
2§ Lain piiriin kuuluva toiminta
… Kansalaisopistot ovat paikallisiin ja alueellisiin sivistystarpeisiin pohjautuvia
oppilaitoksia, jotka tarjoavat mahdollisuuksia omaehtoiselle oppimiselle ja
kansalaisvalmiuksien kehittämiselle.
3§ Muut tehtävät
Vapaan sivistystyön oppilaitokset voivat järjestää myös koulutusta tukevaa
tai siihen läheisesti liittyvää kehittämis- ja palvelutoimintaa.
UUSI KOULUTUSTEHTÄVÄ 1.1.2013 alkaen
Pielaveden ja Keiteleen kansalaisopiston koulutuksen tavoitteena on edistää paikallisen
väestön omaehtoista oppimista ja henkistä kasvua. Opetuksen painopistealueina ovat
taideaineet, käden taidot, terveyttä edistävät aineet ja kielet. (OKM, Laki vapaasta siv.työstä )
OPISTON TOIMINTA-AJATUS, MISSIO
Kansalaisopisto tarjoaa monipuolisia oppimisen ja
kehittymisen mahdollisuuksia alueen väestölle.
VISIO 2025
Kansalaisopisto on verkostoituva tulevaisuuden oppimiskeskus ja kulttuuritoimija

OPISTON ARVOT
Asiakaslähtöisyys
Laadukas osaaminen
Työn ilo
Avoimuus Luovuus

STRATEGISET TAVOITTEET 2025
 Opetustarjonnan ajantasaisuus
 Opetusmenetelmien monipuolistaminen
 Yhteistyön lisääminen muiden toimijoiden kanssa
 Palvelujen saavutettavuus
 Markkinoinnin kehittäminen
OPETUSTARJONNAN AJANTASAISUUS
- Uusi tarjonta toiveiden ja palautteiden pohjalta, esim. mopon kunnostus
- Kokoa kurssi porukalla, 1 + 8 henkilöä. Kokoajalle ilmainen kurssimaksu
- Ohjelma jokaiseen talouteen kaksi kertaa vuodessa jatkuu
- Opetushenkilöstön täydennyskoulutus
- Kansainvälisyys esim. Erasmus+ koulutus 2019 asti, 9 opettajaa
OPETUSMENETELMIEN MONIPUOLISTAMINEN
-

Puolikurssit soveltuvin osin; keramiikkaa, mosaiikkia ja lasitöitä, liikuntaa …
Monimuotokurssit (osa verkon kautta). Kokeiluna esim. luova kirjoittaminen,
venäjän kieli Pielavesi – Keitele, karjalan kieli nuoremmalle polvelle tulevaisuudessa
Verkkokurssien välittäminen toisten toimijoiden tarjonnasta esim. Snellman
kesäyliopisto
Omien verkkokurssien järjestämistä selvitetään
Opettajille verkkopäivä pedanetin käyttömahdollisuuksista
Opiskelijoille ”verkkoon heitto” – webinaari, Opiskelu verkossa tutuksi ilta

YHTEISTYÖN LISÄÄMINEN MUIDEN TOIMIJOIDEN KANSSA
Yhteistyö yhdistysten kanssa tarjonnan suunnittelussa ja toteuttamisessa
Kirjasto
PALVELUJEN SAAVUTETTAVUUS
-

Maaseutukylille opetusta mahdollisuuksien mukaan
Toimistopalvelujen sujuvuus
UMAKO (Uusi MAahanmuuttaja KOulutus) Suomen kieltä maahanmuuttajille.
Valtio maksaa 100 %:sti ryhmät Keiteleellä ja Pielavedellä

MARKKINOINNIN KEHITTÄMINEN
Markkinointi
- Sosiaalinen media aktiivisemmaksi
- Avoimien ovien ilta syyskuussa ensimmäisillä viikoilla
- Harrastemessut elokuussa koulun alkaessa, seniorimeininkiä 9.10. Pielavedellä.
-

Osaamisen näkyminen, näyttelyt, konsertit, lehtijutut

-

Miesten saaminen mukaan laajemmin opiskelijoiksi

-

Kotisivujen päivittäminen – kielten kurssit mukaan

Strategian toteumista tarkastellaan uuden valtuustokauden alussa vuonna 2021

