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valtakunnallinen tieto- ja
viestintätekniikan 
opetuskäytön
koulutus

Tvt:n opetuskäytön
henkilöstökoulutus 

yliopistoissa - työseminaari II

ti 22.3.2005 klo 14.00 - 16.00
ke 23.3.2005 klo 14.15 - 16.15
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Työseminaarin tavoite

Tavoitteena on antaa osallistujille ideoita 
oman yliopiston tvt:n opetuskäytön 
henkilöstökoulutuksen toteutukseen sekä
tukea yliopistojen verkostoitumista tvt:n 
opetuskäytön henkilöstökoulutuksen 
toteuttamiseksi.
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Työseminaarin ohjelma
ti 22.3.2005 klo 14.00 - 16.00
14.00 - 14.30 Millaista tukea TieVie-virtuaaliyliopistohanke tarjoaa -

ajankohtaiskatsaus ja keskustelua aiheesta 
Merja Ruotsalainen, TieVie-virtuaaliyliopistohanke, Oulun yliopisto 

14.30 ->Erilaisia toteutuksia ja malleja tvt:n opetuskäytön henkilöstökoulutuksista 
yliopistoissa:

14.30 - 14.55 Case 1. Itä-Suomen virtuaaliyliopistohanke ja Kuopion yliopisto
Ulla Ritvanen, Kuopion yliopisto

Noudamme kahvin ylälämpiöstä, työskentely jatkuu
15.00 - 15.25 Case 2. Ope.fi -koulutus Helsingin yliopistossa

Mari Jussila, Helsingin yliopisto | Pauliina Kupila, Helsingin yliopisto
15.25 - 15.50 Case 3. Videoneuvotteluna järjestetty koulutus

Markku Närhi, Jyväskylän yliopisto
15.50 - 16.00 Keskustelua ja seuraavaan päivän työskentelyyn orientoituminen

ke 23.3.2005 klo 14.15 - 16.15
koulutusideoiden työstämistä ryhmissä
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Millaista tukea TieVie-virtuaaliyliopistohanke
tarjoaa - ajankohtaiskatsaus

1. Työseminaarien järjestäminen yliopistojen tvt:n 
opetuskäytön paikallisista koulutuksista vastaaville 
suunnittelijoille ja kouluttajille

2. TieVie-koulutusmateriaalin tarjoaminen paikallisiin 
OPE.FI II -tason koulutuksiin

3. Koulutustilaisuuksia opettajille: valtakunnallisten 
seminaarien sekä myös muunlaisten koulutusosioiden 
(esim. videoneuvottelun välityksellä) tarjoaminen osaksi 
paikallisia koulutuksia
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1. Työseminaareja
Työseminaarien järjestäminen yliopistojen tvt:n opetuskäytön 
paikallisista koulutuksista vastaaville suunnittelijoille ja kouluttajille.
Seminaareissa työstetään paikallisten koulutusten keskeisiä kysymyksiä
ja ongelmia, jaetaan ideoita, käytänteitä ja hyviä kokemuksia 
koulutusten järjestämisestä.
Seuraavien seminaarien ajankohtaehdotukset:
» Työseminaari III IT-peda-päivän yhteydessä Helsingissä 2.6.2005

› Osa päivän ohjelmasta yhteistä, osin eritytettyä eri 
kohderyhmille: oma osuus yliopistojen tvt:n opetuskäytön 
henkilöstökoulutuksesta vastaaville toimijoille

› Onko erityisiä toiveita sisällölle?
» Työseminaari IV alkusyksystä

› Koetaanko tarpeelliseksi?
› Mitkä teemat ja asiat ajankohtaisia?
› Sopiva ajankohta, paikka?
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2. Materiaalin tarjoaminen koulutuksiin
TieVie-hanke on tuottanut materiaalia, joita yliopistot voivat 
hyödyntää omissa koulutuksissaan. Materiaalit tullaan 
päivittämään kevään aikana ja linkittämään sekä SVY-portaaliin
että helposti löydettävästi TieVie-portaaliin.
Materiaalien tämän hetkiset osoitteet (HUOM saattavat vielä
muuttua):
» Verkko-opetuksen suunnittelu: 

http://virtuaali.tkk.fi/tievie/tievie2004/materiaali/index.htm
» Sisällöntuotanto: 

http://virtuaaliyliopisto.jyu.fi:8080/sisallontuotanto2004/sisalto/Materiaalit
» Ohjaus: http://momu.utu.fi/tievie/5_omateriaali.htm
» Arviointi: http://tievie.oulu.fi/arvioinnin_abc/index.html
» Oppimisen teoriasta tukea tieto- ja viestintätekniikan pedagogiseen 

käyttöön: http://tievie.oulu.fi/verkkopedagogiikka/
» Verkkotutorin päivitys: http://www.verkko-ohjaus.net/verkkotutor/index.php
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3. Koulutustilaisuuksia opettajille
TieVie-asiantuntijakoulutuksen valtakunnallisten lähiseminaarien 
avaaminen myös muille osallistujille, jolloin niitä voi integroida osaksi 
oman yliopiston OPE.FI II-tason koulutusta
» Lähiseminaareissa esim. kaikille yhteisiä asiantuntijapuheenvuoroja, 

rinnakkaissessioita eriytettynä osallistujaryhmien mukaan sekä
pienryhmätyöskentelyä.

» Seminaareihin varataan paikallisten koulutusten osallistujille 50 
osallistujan kiintiö. Osallistujia valitaan suhteessa yliopiston kokoon 
ja otetaan vastaan ilmoittautumisjärjestyksessä. 

» Osa asiantuntijapuheenvuoroista lähetetään verkkolähetyksinä ja 
tehdään tallenteiksi verkkoon

TieVie-hanke järjestää yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa 
seminaareja ja koulutustilaisuuksia (esim. Peda-forum, Vopla-
virtuaaliyliopistohanke ja IT-Peda-verkosto)
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Tällä hetkellä tiedossa olevia 
koulutustapahtumia opettajille

Verkko-opetuksen tekijänoikeudet
» suunnitteilla paikallisia seminaareja opettajille huhti-toukokuulla, SVYPA, Hely 

Lahtinen 
Opetuksen kehittämispäivät Lappeenrannassa 16.-17.8.2005
» Päivien yhteydessä tarjolla työpaja opettajille

TieVie-asiantuntijakoulutuksen 2005 seminaarien avaaminen
» Organisatorinen muutos -lähiseminaari (25. - 26.8.2005) Oulussa
» Pedagoginen muutos -lähiseminaari (27. - 28.10.2005) Helsingissä
» Arviointi-lähiseminaari (19. - 20.1.2006) Jyväskylässä
» Päätösseminaari (6. - 7.4.2006) Turussa

SVY-portaalissa olevan palvelukokonaisuuden esittely syksyllä 2005 opettajille –
paikallisia päiviä/ työpajoja (SVYPA, Hely Lahtinen)
» ajankohdat sovitaan yliopistojen toimijoiden kanssa

Mahdollisesti yhteisiä tapahtumia IT-peda-verkoston sekä Vopla-
virtuaaliyliopistohankkeen kanssa
Muita ajankohtaisia teemoja, joista voisi järjestää koulutusta esim. videoneuvottelun 
välityksellä?
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Jatkotyöskentely

Ke 23.3. ryhmissä ideoidaan koulutusteemoja.
Työryhmien vetäjät koostavat ryhmien työn ja julkaisevat 
sen SVY-portaalin kohtauspaikalla kommentoitavaksi 
viikolla 16.
TieVie ohjaa työpajan osallistujat kommentoimaan 
SVVYOP:n antia ja verkostoitumaan keskustelussa. Ohjeet 
kommentoinnista lähetetään myös TieVie-
yhteyshenkilöille.
Mahdollisesti IT-Peda-seminaarissa 2.6.2005 Helsingissä
puretaan SVVYOP:n työskentely ja verkkokeskustelun anti 
ja jatketaan teemojen työstämistä sekä verkostoitumista.
TieVie-portaaliin kootaan vakiinnuttamiseen liittyvä info ja 
materiaalit
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Kysymyksiä

Mitä mieltä olette opettajille tarjolla olevista 
valtakunnallisista koulutustapahtumista?
Mistä ajankohtaisista teemoista voisi järjestää yhteistä
valtakunnallista koulutusta esim. videoneuvottelun 
välityksellä?
Keskustelua työseminaareista:
» Työseminaari III IT-peda-seminaarin yhteydessä Helsingissä

2.6.2005. Mitkä teemat ja asiat tuolloin ajankohtaisia? 
» Työseminaari IV alkusyksystä. Koetaanko tarpeelliseksi? Mitkä

teemat ja asiat ajankohtaisia? Sopiva ajankohta, paikka?
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Yhteystiedot

Merja Ruotsalainen
Puh: 08 - 553 4021, 040 - 720 2269

Email: merja.ruotsalainen@oulu.fi


