Aikataulu to klo 13.30 – 17.00

Opetuksen uudistajat II
-juonne
6.5.2004 klo 13.30 – 17.00
Vetäjät:
Riikka Rissanen ja Matti Lappalainen
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Juonneryhmätyöskentelyn tavoite
n

n
n
n

Tukea ja antaa näkökulmia oman
kehittämishankkeen suunnitteluun ja
toteuttamiseen
Koota samantyyppisten hankkeiden parissa
työskentelevät yhteen ja vaihtamaan kokemuksia.
Juonneryhmät syventyvät ryhmän yhteisiin
teemoihin lähiseminaarien rinnakkaistyöpajoissa
Teemoihin liittyviä kysymyksiä käsitellään
kirjallisuuden, artikkeleiden ja osallistujien omien
kokemusten kautta

Juonne- ja vertaisryhmien tavoite (10 min)
Esittäytyminen (30 min)
Vertaisryhmien muodostaminen, alustavan
työsuunnitelman tekeminen ja nimen keksiminen
ryhmälle (1 h)
Kahvi työskentelyn lomassa n. klo 15.00 – 15.15
» Kahvi tarjolla päärakennuksen aulassa
Reaktiopapereiden käsittely (40 min)
Kehittämishankkeiden pedagogisen idean
täsmentäminen (40 min)
Juonneryhmätyöskentelyn suunnittelua (30 min)

Vertaisryhmätyöskentelyn tavoite
n
n
n
n

n

Esittäytyminen
”SUOMI –KANADA”

Tukea osallistujien verkostoitumista muiden
yliopistojen osallistujien kanssa
Tukea hankkeiden yhteistä suunnittelua ja
toteuttamista
Tutkia ja havainnollistaa verkostoitunutta
työskentelyä
Antaa käytännön kokemuksia tieto- ja
viestintäteknologisten työkalujen interaktiivisesta
käytöstä
Portfolioon liittyvien teemojen pohtiminen ja
portfolion edistäminen

Kriteerit vertaisryhmän valintaan
Vertaisryhmän koko 3 - 5 henkilöä
Muodostetaan juonneryhmien sisältä
n Yhteinen kiinnostuksenkohde tai
samantyyppinen hanke / yhteinen
hanke
n Toisiaan täydentävä osaaminen
n

Kuka olet, mistä tulet?
n Millaisen kehittämishankkeen aiot
toteuttaa koulutuksen aikana?
n Aikaa 1 min / osallistuja
n

n
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Ryhmän muodostaminen (n.20 min)
n
n
n
n
n

Vertaisryhmissä

1

Kirjoita lapulle oma nimi ja
hankeidea/keskeinen kiinnostuksen kohde
Vie lappu fläpille
Tutustu toisten lappuihin
Kysy lisää!
4 vertaisryhmää:

2

nKeksikää ryhmällenne nimi
nMiettikää mm.:

»ryhmän yhteiset nimittäjät,
tavoitteet?

»mikä tekee ryhmästänne
toimivan ja saa sen
pysymään koossa vuoden
ajan?

» 2 neljän hengen ryhmää
» 2 viiden hengen ryhmää

Sopikaa seuraavan tapaamisen
aika ja paikka sekä valitkaa
tapaamisen kokoonkutsuja
n Kirjatkaa ryhmänne nimet ja
yhteystiedot ja toimittakaa
tiedot juonneryhmänne
vetäjälle
n Kirjatkaa tekemänne
päätökset ja sopimukset myös
itsellenne ylös
n

Vertaisryhmän työsuunnitelma (sopimus)
Vertaisryhmän nimi: ____________________________________________________________________________________________________

Hankkeen pedagoginen idea

Ryhmän jäsenet: _______________________________________________________________________________________________________
Yhteinen teema tai tehtävä:

n

n

n

Millaisiin itsellesi tärkeisiin lähtökohtiin tai
pedagogisiin ideoihin tai
kysymyksenasetteluihin kehittämishankkeesi
perustuu?
Pohdi pedagogista ideaa ensin yksin (n. 5
min) ja jaa sen jälkeen ajatuksesi muille
vertaisryhmäsi jäsenille (30 min)
Piirtäkää yhteinen käsitekartta (mind map)
ajatuksistanne ja ideoistanne (15 min)

Juonneryhmätyöskentelyn suunnittelua
n

Jokainen vertaisryhmä pitää koulutukseen aikana
pienen alustuksen (20 min)
Teknologinen muutos lähiseminaari 12. – 13.8.2004 Jyväskylä

›

Alustus 1: OPETUSMENETELMÄT -vertaisryhmä

›

Alustus 2: OPETTAJIEN OHJAAJAT

– Alustava aihe: “Teknologia ei saa johtaa pedagogisiin
epätarkoituksenmukaisuuksiin”

Organisatorinen muutos lähiseminaari 28. – 29.10.2004 Helsinki

›

Alustus 3: €-INT

›

Alustus 4: KiVi

– Alustava aihe: “Kansainvälisyyden haasteet ja mahdollisuudet verkkoopetuksessa ”
– Alustava aihe: “Kuormittavuus”
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