Organisatorinen muutos –verkkojakson
tavoitteet

TieVie-asiantuntijakoulutus:
Organisatorinen muutos –
verkkojakso
29.8.-2.10.2005

Saat perustiedot tieto- ja viestintätekniikan
opetuskäytön kehittämiseen liittyvästä
strategiatyöstä ja laadunhallinnasta
Laajennat tietoisuuttasi omasta roolistasi tieto- ja
viestintätekniikan opetuskäytön sektorilla
tapahtuvissa muutosprosesseissa

Sini Lehto
Opetusteknologiakeskus

Roolikeskustelu ja roolijako
Verkkojakson yhteistoiminnallinen työskentely
toteutetaan roolikeskusteluna
Jokaisella ryhmällä on neljä erillistä
keskustelualuetta (ajastettuja!)
Tuutorit jakavat teille kahdesta osasta muodostuvan
roolin

1. Toimenkuvarooli (esim. professori, lehtori,
opiskelija)
2. Strategiarooli (lipunkantaja, kansalainen, kyynikko)
Roolit lähetetään ma 29.8. aikana!

Verkkojakson aikataulut ja tehtävät
29.8.-2.10.2005
5 viikkoa
Viikko 35: Orientaatio (alkaa ma 29.8. klo 12!)
Tuutori ottaa yhteyttä ma 29.8. aamupäivän aikana
Ohjelmaan, aikatauluihin ja materiaaliin tutustuminen
Chat-keskusteluun osallistuminen (30-60 min)
Rooleihin perehtyminen ja oman roolin ”sisäistäminen”
Viikot 36-37: Nykytilan arviointi
Verkkokeskusteluun osallistuminen
Viikot: 37-38: Toimeenpano
Verkkokeskusteluun osallistuminen
Palautekeskustelun ajankohdasta sopiminen
Viikko 39: Yhteenveto ja pohdinta
Chat-keskusteluun osallistuminen

Kehyskertomus
Verkkotyöskentelyssä hyödynnetään kuvitteellista
kertomusta Loimaan yliopiston ympäristösosiologian
laitoksesta
Työskentelyn perusidea: pienryhmä muodostaa ko.
laitoksen opetuksen kehittämisryhmän
tavoitteena on laitoksen opetuksen laadun
kehittäminen
Materiaalit:
Laitoksen tvt-strategia
Virtuaaliyliopiston Strategiapalvelu-sivusto
HY:n Opetuksen laadun arviointimatriisi

Ryhmäjako
Verkkoryhmiä on 11. Yhdessä ryhmässä on noin 10-13
osallistujaa
Osallistujat on jaettu täällä Oulun seminaarissa
vertaisryhmiin
Vertaisryhmiä yhdistämällä luodaan verkkojakson ryhmät
(2-3 vertaisryhmää/verkkojakson ryhmä)
Verkkojakson ryhmäjako luodaan viimeistään ma 29.8.
aamupäivällä
verkkojakso käynnistyy vasta klo 12.00!
Verkkojaksolla on mukana myös TieVieasiantuntijakoulutuksen paikallismentorit ja
suunnitteluryhmä

Portfolion työstäminen
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WebCT ja verkkomateriaali

Ohjaus

Oppimisalustana WebCT (https://webctserver.it.helsinki.fi)
Salasanat jaettu juonneryhmissä
Osallistujilla käytössä kahdenlaisia tunnuksia:
HY-läisillä ns. kasitunnukset
Muilla paikalliset tunnukset vain tätä
verkkojaksoa varten
voi vaihtaa.

HUOM! Salasanaa ei

Apumatti-työkalulla luotu verkkomateriaali
(http://kampela.it.helsinki.fi/apumatti/lcms.php?am=28452845-1) Materiaaliin pääsee myös ilman tunnuksia
Lisäksi käytetään Optimassa olevaa Portfolio-työtilaa
(https://optima.oulu.fi/)

Arviointi

osallistunut yhteenveto- ja palautekeskusteluun
chatissa sekä
tallentanut pohdintansa Optiman
(https://optima.oulu.fi/) Portfolio-työtilaan.

arja.kukkonen@helsinki.fi

Vitikka
Annu

annu.vitikka@iki.fi

Sini Lehto,

Hiltunen
Aino-Maija

aino-maija.hiltunen@helsinki.fi

sini.m.lehto@helsinki.fi

Rytkönen
Anni

Anni.Rytkonen@helsinki.fi

Evälä
Annika

annika.evala@helsinki.fi

Hytinkoski
Pekka

pekka.hytinkoski@helsinki.fi

Joutsenvirta
Taina

taina.joutsenvirta@helsinki.fi

Vänskä
Minna

Minna.Vanska@helsinki.fi

Vihavainen
Satu

satu.vihavainen@helsinki.fi

Sahi
Sinikka

Sinikka.Sahi@helsinki.fi

puh. 09-19123277
WebCT-tuki:
atk-oppimisymparistot@helsinki.fi
Antero Aunesluoma

itsekin huolehtia ☺
Ryhmäytymisen tukeminen
Verkkokeskustelujen ohjaaminen (aloitus, ylläpito ja
loppuyhteenvedon tekeminen)
aktiivinen
osallistuminen keskusteluun on jokaisen omalla
vastuulla ☺
Suoritusten kirjaaminen

Ole aktiivinen!
Ole ajoissa liikkeellä!
Kirjoita tiiviisti!
Kirjoita reippaasti ja rennosti!
Verkkokeskustelu on aina tilaisuus oppia uutta –
käytä se hyödyksesi!

Koski-Kotiranta
Sari
sari.koski-kotiranta@helsinki.fi
Kukkonen
Arja

Verkkojakson vastuuhenkilö:

Verkkotuutorien keskeisimmät tehtävät:
Verkkotyöskentelyn käynnistäminen ja ylläpito:
aikatauluissa pysymisestä jokaisen on muistettava

Verkkokeskustelun pelisäännöt

Jakson hyväksytysti suorittanut on:
osallistunut ryhmänsä suunnittelukokoukseen
chatissa,
keskustellut aktiivisesti jakson keskusteluteemoista
oman ryhmänsä keskustelualueella annetun roolin
kautta,

Yhteystiedot

Osallistujat työskentelevät itseohjautuvasti pienryhmissä
Verkkotuutorien tehtävä on tukea tätä prosessia oman
ryhmänsä osalta
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