
Aika ja paikka:

15.11.2018 klo 9.00 – 17.00 (Alustava)

Sisältö:
Koulutusosio sisältää kaksi maakunnallista koulutuspäivää, jotka toteutetaan 
yhteistyössä yrittäjäjärjestöjen kanssa. Seminaareissa: 

 Kuullaan esimerkkejä työelämän digitaalisista innovaatioista sekä asiantuntijoiden 
näkemyksiä käytännön työvälineistä ja -menetelmistä, jotka soveltuvat 
ammatillisen koulutuksen uudistuneiden opetussuunnitelmientoteutuksen ja 
reformin tueksi. Tutustutaan erilaisiin esimerkkeihin, joilla on lisätty joustavia 
opetusjärjestelyjä omalla alueella.

 Avataan näkökulmia koulutusviennin mahdollisuuksiin.
 Tutustutaan em. tavoitteita tukeviin digitaalisiin työvälineisiin ja menetelmiin.

Toteutus: aamupäiväseminaari + iltapäiväworkshopit ITK-toteutusta mukaillen. 
HUOM! Aika ja paikka vahvistetaan elokuussa.

Yhdessä laadukkaammin 
Hyvät käytännöt jakoon

Laajuus



Aika ja paikka:

Sovitaan aina erikseen, kun ryhmä on koossa.

Sisältö:
Perehdytään ko. oppilaitoksen sähköisen toimintaympäristön (o365, Google, Moodle)
mahdollisuuksiin yhteisöllisen työkulttuurin mahdollistajana.
 digitaalinen oppimisympäristö opiskelijaryhmän kotipesänä – mitä tarvitaan?
 oppimateriaalien jakaminen verkossa – yhteiset ja henkilökohtaiset resurssit
 tiimiopettaminen tieto- ja viestintätekniikkaa hyödyntäen - hands on
 portfolio osaamisen tunnustamisen ja opiskelijan urasuunnittelun tukena 

Perehdytään onnistuneisiin sovellutusesimerkkeihin oman maakunnan alueelta ja 
muualta. Verkossa toteutettava koulutus, jossa hyödynnetään O365-ympäristöä ja 
videoneuvottelujärjestelmää sekä muita koulutuksen tavoitteisiin soveltuvia välineitä. 

Toteutus: Koulutukseen sisältyy oman opetuksen kehittämistehtävä, jossa omia 
oppimateriaaleja työstetään yhteiseen muotoon vähintään kahden tai useamman 
henkilön tiimeissä. Koulutus on mahdollisuus toteuttaa myös kolmena erillisenä
workshopina, jos koulutusalaryhmä niin toivoo.

Pilvipalveluiden monipuolinen ja 
yhteisöllinen käyttö

Laajuus



Aika ja paikka:

Sovitaan aina erikseen, kun ryhmä on koossa.

Sisältö:
Perehdytään sähköisen oppimisympäristöalustan ja videoneuvottelujärjestelmän yhteiskäyttöön 
ohjaamisen ja opetuksen apuvälineenä. Tutustutaan eri ratkaisuihin sähköisten kokeiden ja testien 
hyödyntämiseksi oppimisen ohjauksessa ja tukena. Keskeiset sisällöt: 

 Personoitu opetus – mitä se voi olla käytännössä? 
 Flipped learning
 Sähköisten oppimistehtävien ja testien laadintaan eri työvälineillä. 
 Perehtyminen videoneuvottelujärjestelmän nauhoitusominaisuuksiin ja yhteiskäyttöön oppimisympäristöalustan 

kanssa -hands on. 
 Suunnitellaan oma ohjausprosessi hyödyntäen oppimisympäristöalustaa ja videoneuvottelujärjestelmää. 
 Tuntisuunnitelman tai oppimistehtävän tai kurssitoteutuksen työstäminen. 

Toteutus: Luennot, vertaisoppiminen, workshop-työskentely, henkilökohtainen ohjaus välitehtävän toteutuksessa.

Pedagoginen ja ohjausosaaminen 
digitaalisissa oppimisympäristöissä

Laajuus



Aika ja paikka:

Sovitaan aina erikseen, kun ryhmä on koossa.

Sisältö:
Opettaja osaa tuottaa video-oppimateriaalia oman opetuksensa tueksi sekä osaa ohjata
opiskelijaa oman työskentelyn dokumentoinnissa. 
 Videoklippien tuotantotavat (kamerat ja mobiililaitteet, screencast, podcast jne,)
 Kuvan-, äänen ja videon käsittelyn perusteet ja optimointi helpoilla työvälineillä
 Julkaisukanavat
 Video- ja äänitiedostojen siirtäminen ja käyttäminen oppimisympäristöissä sekä 

sosiaalisessa mediassa 
 Thinglink- ja 360-kuvat oppimateriaalialustana 
 Videoesiintymisen pienet niksit 
 Tekijänoikeudet 
 Välitehtävä

Toteutus: Luennot, vertaisoppiminen, workshop-työskentely, henkilökohtainen ohjaus 
välitehtävän toteutuksessa.

Dokumentoiva työtapa, videot ja 
kuvat havainnollistamisen apuna Laajuus



Aika ja paikka:

Sovitaan aina erikseen, kun ryhmä on koossa.

Sisältö:
Ammattialakohtaisten simulaattoreiden käytön aloittaminen ja harjoittelu ohjatusti 
vertaisopettajan ohjaamana siten, että laitteiden käyttö on opiskelijoiden kanssa 
käytettäessä luontevaa, monipuolista ja tehokasta. Koulutuksessa suunnitellaan 
oppimistehtävät, oppimisen dokumentointi sekä harjoitellaan simulaattoriopiskelun 
ohjausta. Opettaja oppii hallitsemaan kalibroinnin ja vikatilanteiden hallintaan liittyvät 
toimenpiteet itsenäisesti. 

Alueelle ollaan hankkimassa lukuisia logistiikka-alan simulaattoreita ja aiempi 
käyttökokemus on hyvin vähäistä. Koulutuksen avulla varmistetaan pedagogisesti 
mielekäs laitteiden käyttö. 

Toteutus: Pienryhmissä harjoitellen ja opetuskäytäntöjä kehittäen simulaattoriluokissa.

Simulaattorit haltuun

Laajuus


