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TieVieTieVie--koulutuksen sosiometriaa…koulutuksen sosiometriaa…

n TieVie-koulutusta toteuttaa 5 yliopiston 
muodostama verkosto (Oy, Hy, Jy, TKK, Ty)

n Osallistujia TieVie-koulutuksessa 160
n Osallistujia TieVie-kouluttajakoulutuksessa 85 
n TieVie-paikallisryhmien mentoreita 39
n TieVie-koulutuksen osallistujista 79 % naisia ja 

21% miehiä



OULUN
ALUE (28)

KUOPION
ALUE (18)

HELSINGIN
ALUE (35)

Lapin yliopisto (5)

Kuopion yliopisto (7)

Oulun yliopisto (23)

Tampereen teknillinen kk. (10)
Tampereen yliopisto (7)

Joensuun yliopisto (5)

Lappeenrannan teknillinen kk. (6)

Vaasan yliopisto (6)

Turun kauppakorkeakoulu (2) 
Turun yliopisto (16)
Åbo Akademi (12)

Jyväskylän yliopisto (21)

Helsingin kauppakorkeakoulu (5)
Helsingin yliopisto (1)
Sibelius-Akatemia (5)
Svenska handelshögskolan (1)
Taideteollinen korkeakoulu (5)
Teatterikorkeakoulu (2)
Teknillinen korkeakoulu (16)

Osallistujat alueittainOsallistujat alueittain

JYVÄSKYLÄN
ALUE (27)

TAMPEREEN
ALUE (17)

TURUN
ALUE (30)



Osallistujat tieteenaloittainOsallistujat tieteenaloittain

n humanistinen, yhteiskuntatieteellinen 40 hlöä
n kasvatusala, psykologia 23 hlöä
n luonnontieteellinen, teknistieteellinen 29 hlöä
n lääketieteellinen, terveystieteet 8 hlöä
n kauppatieteellinen, oikeustieteellinen 15 hlöä
n liikuntatieteellinen, tanssi ja teatteri, taideteollinen, 

kuvataide, musiikki 15 hlöä
n muu 26 hlöä



Kokemus tietoKokemus tieto-- jaja
viestintätekniikan opetuskäytöstäviestintätekniikan opetuskäytöstä

ei kokemusta
opettajana

on kokemusta
opettajana

on kokemusta
opiskelijana

ei kokemusta
opiskelijana



VerkostoituminenVerkostoituminen

ReflektiivisyysReflektiivisyys

LäpinäkyvyysLäpinäkyvyys

Pedagogisten, Pedagogisten, 
teknologisten ja teknologisten ja 
organisatoristen organisatoristen 

näkökulmien integrointinäkökulmien integrointi

Yhteisöllisyys

Autenttinen Autenttinen 
toimintarakennetoimintarakenne

PitkäkestoisuusPitkäkestoisuus

OmakohtainenOmakohtainen
kokemuskokemus

JoustavuusJoustavuus

RäätälöintiRäätälöinti

TieVie-
koulutuksen

(pedagogiset)
periaatteet

TieVie-
koulutuksen

(pedagogiset)
periaatteet



TieVieTieVie--koulutuksen rakennekoulutuksen rakenne

http://www.tievie.fi

Tieto- ja viestintätekniikkaa soveltavan kehittämishankkeen toteuttaminen ja raportointi

Yliopistokohtaiset paikallisryhmät mentorin johdolla

Elokuu 2002 Helmikuu 2003

Verkko-ohjaus TieVie-portaalissa

Verkko-opetuksen 
suunnittelu
9.9. - 4.10.2002

Kaikille yhteiset verkkojaksot

Sisällön
tuotanto

21.10. - 15.11.2002

Ohjaus
2.12.2002 -

3.1.2003

Arviointi
20.1. -

14.2.2003

Valinnaiset taitokurssit alueittain

Lähiseminaari
Turku

5. – 6.9.2002

Lähiseminaari
Jyväskylä

16. - 17.1.2003

Tieto- ja viestintätekniikkaa soveltavan kehittämishankkeen toteuttaminen ja raportointi

Orientaatio-
verkkojakso
26. - 30.8.2002



Seminaarin ohjelmaSeminaarin ohjelma

n http://tievie.oulu.fi/tieviekoulutus/ohjelmaturku.htm



Koulutuksen suorittaminen Koulutuksen suorittaminen 
edellyttääedellyttää

n osallistumista lähiseminaareihin ja 
mentorryhmän toimintaan

n aktiivista työskentelyä verkkojaksoilla
n koulutusmateriaaliin perehtymistä
n kehittämishankkeen toteuttamista ja sen 

raportointia



Kehittämishankkeen raportointiKehittämishankkeen raportointi

n kuvaus kehittämishankkeesta
n pohdintaa omasta oppimisesta
n palautetta oman kehittämishankkeen eri 

osapuolilta, mentorilta ja muilta osallistujilta
n luetun materiaalin/kirjallisuuden pohdintaa 

oman kehittämishankkeen ja kokemusten 
näkökulmasta

n laajuus n. 5 sivua



Ohjeeksi matkan varrelleOhjeeksi matkan varrelle

n ole aktiivinen, ota koulutuksesta kaikki irti -
tutustu, verkostoidu 

n pyydä apua, aina kun sitä tarvitset
n merkitse päivämäärät kalenteriin
n varaa aikaa verkkojaksojen työskentelylle 

/keskustelulle (pysy aikataulussa ja tee 
tehtävät ajallaan)

n aloita kehittämishankkeen tekeminen heti


