valtakunnallinen tieto- ja
viestintätekniikan
opetuskäytön koulutus

Kooste 4.10.2004 työseminaarin ryhmissä työstetyistä
valtakunnallisista ja paikallisista sisältöalueista tvt:n
opetuskäytön koulutuksessa
Paikallisesti toteutettavia koulutussisältöjä:









Paikalliset sovellukset (”oman talon anti”)
Paikallinen tukipalvelu
Office-ohjelmat
Verkkopedagogiikka
- Verkkojulkaiseminen / oppimateriaalin
tuottaminen
o www-sivut /perustaidot
o kuvankäsittely /perusteet
o visuaalinen suunnittelu
o verkkokirjoittaminen
o Audio, video, animaatio
(tuottaminen)
o muu perusvälinekoulutus
- Käytettävyys
- Saavutettavuus (esteettömyys)
perusväline(järjestelmä)koulutus
organisaatiokohtaisesti
vierihoito, tarvekohtainen sisältö, tuki
opetuksen suunnitteluun silloin kuin sitä
tarvitaan
laatu paikallisena toimintana (järjestelmät,
toiminnot, ihmiset)

Paula Vaskuri, suunnittelija
email: paula.vaskuri@oulu.fi
tel: +358 8 553 4039, fax: +358 8 553 4040


















tvt:n opetuskäytön kehittäminen opettajan
oman toiminnan ja työn kehittämisessä
oppimisalustat
toimintakulttuuri, asennemuutos
laitoksen tai yksikön opetuksen kehittäminen
kokonaisuutena
Informaatiolukutaidot ja
informationskompetens
Pussinperien kouluttaminen
Merkitysneuvottelut, miksi tämä tehdään,
verkkopedagoginen osuus
Taitojen testaaminen, ajokortti
Esimiesten kouluttaminen
tukirenkaat, vertaistuki, kollegaverkosto
hyvät käytännöt
tuotantotuki
laitoskierroksia
verkkopedagogiikka korkeakouluissa
www toimintaympäristönä
arviointi- tai kehittämistyöpajat

Oulun yliopisto, opetuksen kehittämisyksikkö
Pentti Kaiteran katu 1, PL 8000
90014 OULUN YLIOPISTO

valtakunnallinen tieto- ja
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Valtakunnallisesti toteutettavia koulutussisältöjä:




















Valtakunnalliset työkalut (SVY:n portaali)
Tekijänoikeus
Yhteinen valtakunnallinen tvt:n opetuskäytön
ops
Hallintokoneiston verkostoituminen
”Itseopiskelumateriaali”
Verkostoitunut opetus, verkostohankkeet
Tieteenalakohtaiset sisällöt > verkostot +
projektinhallintakoulutukset
Laatukysymykset > valtakunnallisen
koulutuksen yläkäsitteeksi > toimii
yläkäsitteenä verkkopedagogiikan eri
teemojen kohdalla
Uudet teknologiset innovaatiot
Palauteseminaarit, joissa vertaillaan
toimintatapoja
Verkkopedagoginen koulutus > noviisista
asiantuntijaksi
Arviointi- tai kehittämistyöpajat
Laatu
Tekijänoikeudet
Kansainvälinen aspekti
Tukihenkilöiden koulutus: verkostoitumisen ja
tiedon jakamisen tukeminen
Kouluttajakoulutus
Esteettömyys, käytettävyys
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Verkkosuunnittelun työkalut
Kurssin käsikirjoitus, tuottajakeskeinen
toiminta
Opiskelijan ohjaus, aktivointi ja arviointi
Verkko kontaktiopetuksen tukena
Tieteenalakohtaiset koulutukset
Verkostoituminen, poikkitieteellisyys
Caseja
Tietoturvallisuus
Oman tieteenalan verkkopedagogiikkaa
TieVie-tyyppiset asiantuntijakoulutukset
pitkät ohjelmat
alueellinen yhteistyö
uudet teknologiset innovaatiot opetuksessa
sähköiset palvelut opetuksessa ja opiskelussa
verkko-opetuksen vaikutusten mittaaminen
YHTEISIÄ PALVELUJA
- Tukihenkilöiden koulutusmoduulit
- Yhteinen materiaali
- Opettajien vertaistuki
- Eduklinikka, vertaistuki
- Asiantuntijapankki
- Tievie-materiaalit ja -rakenne kaikkien
saatavilla
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opetuskäytön koulutus

Rajatapauksia, sekä - että:
Useimpien teemojen kohdalla on vaikea määritellä jaottelua paikallinen – valtakunnallinen –tasolla.
Valtakunnallisella tasolla voidaan sopia yleisiä periaatteita, mutta käytännön toteutus tapahtuu
voimakkaammin paikallisella tasolla.




















Tiedonhankinta
Oppimisympäristöt (alustat)
Tietosuoja
Tietoturva
Videoneuvottelu
Tekijänoikeudet
Sisällöntuotannon menetelmät ja työvälineet
Videoteknologia (tekniikka ja pedagogiikka)
Oppimisympäristön käyttö opetuksessa
Tvt-opetuskäyttö mukana
yliopistopedagogiikan kehittämisessä
Verkkovuorovaikutus ja ohjausprosessit
Muun kuin opetushenkilöstön koulutus
Verkostoituminen
Pedagoginen näkökulma
Erityisosaaminen
Itseopiskelumateriaalit
Alueellinen yhteistyö
Jatkohoito valtakunnallisten koulutusten
jälkeen
Yliopisto(verkko)pedagogiikan alkeet
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