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valtakunnallinen tieto- ja
viestintätekniikan 
opetuskäytön
koulutus

Tvt:n opetuskäytön
henkilöstökoulutus 

yliopistoissa - työseminaari III

to 2.6.2005 klo 10.00 - 16.00
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Työseminaarin tavoite

Tarjota ideoita ja malleja oman yliopiston 
tvt:n opetuskäytön henkilöstökoulutuksen 
toteutukseen sekä suunnitella ja sopia 
yhteisestä valtakunnallisesta moduulista 
tarjottavaksi kaikkien yliopistojen 
henkilökunnalle lv 2005 - 2006. 
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Työseminaarin ohjelma

Iltapäiväkahvit, ryhmien työskentelyn purku ja yhteenveto15.00 - 16.00

Työskentelyä ryhmissä: työstetään valtakunnallisen moduulin 
(verkkojakso + megakonferenssi?) teemaa.

13.00 - 15.00

Lounastauko (omakustanteinen)12.00 - 13.00

Miten TieViessä on toteutettu ope.fi II-tason koulutusta (Hanna 
Seuranen ja Paula Vaskuri)

11.30 - 12.00

Tritonian oppimiskeskuksen LIN (Learning in Networks) -
koulutusohjelma - kokemuksia koulutuksesta ja toiminnasta 
verkostossa. (Sari Tarvonen, Maria Byholm, Peter Ahlroos, Tritonian
oppimiskeskus)

10.45 - 11.30

Kokemuksia koulutusverkostossa – case TieVie (Markku Närhi ja 
Merja Ruotsalainen)

10.20 - 10.45

Kahvit ja tilaisuuden avaus (Merja Ruotsalainen, OY)10.00 - 10.20

Teema (Alustaja)Aika
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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. Koulutusosioiden tarjoaminen osaksi paikallisia 
tvt:n opetuskäytön henkilöstökoulutuksia
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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.
Työseminaari I 4.10.2004 
Työseminaari II 22.-23.3.2005
Työseminaari III 2.6.2005
Työseminaari IV alkusyksystä

› Koetaanko tarpeelliseksi?
› Mitkä teemat ja asiat ajankohtaisia?
› Sopiva ajankohta, paikka?
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2. Materiaalin tarjoaminen koulutuksiin
Materiaalit päivitetään kesäkuun aikana ja linkitetään SVY-
portaaliin ja TieVie-portaaliin.
Materiaalien tämän hetkiset osoitteet:
» Verkko-opetuksen suunnittelu: 

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

http://virtuaaliyliopisto.jyu.fi:8080/sisallontuotanto2004/sisalto/Materiaalit
» Ohjaus: http://momu.utu.fi/tievie (Osoite lopullinen)
» Arviointi: http://tievie.oulu.fi/arvioinnin_abc/ (Osoite lopullinen)
» Oppimisen teoriasta tukea tieto- ja viestintätekniikan pedagogiseen 

käyttöön: http://tievie.oulu.fi/verkkopedagogiikka/ (Osoite lopullinen)
» Verkkotutor päivitettyine osioineen: http://www.uta.fi/tyt/verkkotutor/

(Osoite lopullinen)
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3. Koulutusosioiden tarjoaminen osaksi paikallisia 
tvt:n opetuskäytön henkilöstökoulutuksia

Valtakunnallisen moduulin tarjoaminen, suunnitellaan yhdessä tänään
Opetuksen kehittämispäivät Lappeenrannassa 16.-17.8.2005
» Yhteistyössä Vopla-hankkeen kanssa ke 17.8. työpaja opettajille: 

”Laadun tekijät verkko-oppimisprosessissa”
TieVie-asiantuntijakoulutuksen 2005 seminaarien asiantuntijapuheenvuorot 
verkkolähetyksinä
» Organisatorinen muutos -lähiseminaari (25. - 26.8.2005)
» Pedagoginen muutos -lähiseminaari (27. - 28.10.2005)
» Arviointi-lähiseminaari (19. - 20.1.2006)
» Päätösseminaari (6. - 7.4.2006)

SVY-portaalissa olevan palvelukokonaisuuden esittely syksyllä 2005 
opettajille – paikallisia päiviä/ työpajoja (SVYPA, Hely Lahtinen)
» ajankohdat sovitaan yliopistojen toimijoiden kanssa
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Ope.fi II-tason koulutustilanne 
yliopistoissa lv 2005 – 2006

Osa yliopistoista järjestää omaa tvt:n opetuskäytön 
opintokokonaisuutta (noin 5-9 op, esim. HY, JY, KuY, OY, 
TY, Tritonia)
Osa integroi tvt:n opetuskäytön teemoja pedagogiseen 
koulutukseen (kuten korkeakoulupedagogiset opinnot, 
esim. LTY, TKK)
Osa järjestää opettajille pedagogista ja teknistä
lyhytkoulutusta sekä henkilökohtaista konsultaatiota ja 
räätälöityä tukea 
Osalla suunnitelmat aika pitkälle vielä auki

Työseminaari II 9

Valtakunnallinen moduuli lv 2005 - 2006
Moduuli = verkkojakso + megakonferenssi?
Laajuus noin 2 op?
Paikallisesti ko. moduuli voidaan istuttaa osaksi omaa 
laajempaa koulutuskokonaisuutta
Aihe: sovitaan yhteisesti, ehdolla esim. 
» 1. laatu
» 2. ohjaus
» 3. verkostot
» Ehdota jotain muuta ajankohtaista ja tarpeellista teemaa

› Eräs tullut ehdotus: verkkokirjoittamisen-kurssi (tavallisesti 
koulutuksessa keskitytään verkkokurssin tuottamiseen eikä
verkkokirjoittamiseen oppimateriaalin kirjoittamisen ja verkon 
erityispiirteiden huomioimisen näkökulmasta paneuduta).

Työseminaari II 10

Teemasta sopiminen

Yleinen keskustelu teemasta 13.00 – 13.15
» 1. laatu, 2. ohjaus, 3. verkostot
» Jokin muu teema?
» Eräs tullut ehdotus: verkkokirjoittamisen-kurssi 

(tavallisesti koulutuksessa keskitytään verkkokurssin 
tuottamiseen eikä verkkokirjoittamiseen 
oppimateriaalin kirjoittamisen ja verkon erityispiirteiden 
huomioimisen näkökulmasta paneuduta).

» Jakaannumme neljään ryhmään, käytössä tilat K132, 333 
(3.krs), 430 ja 431 (4. krs).
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Teeman ideointia ryhmissä

Keskittykää teemassa seuraaviin asioihin:
» Mitkä ovat teeman tarkemmat sisällöt ja koulutuksen 

tavoitteet?
» Alueen asiantuntijat: kuka voisi esim. luennoida 

teemasta tai toimia verkossa asiantuntijana?
» Teemaan liittyvät materiaalit (kirjallisuus, verkkolähteet 

tms.)
» Moduulin rakenne (verkkojakso + megakonferenssi?), 

aikataulu (milloin alkaa ja loppuu) ja työskentelymuodot 
(itsenäistä työskentelyä, pbl, keskustelua: ehdotuksia
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Työskentelyohjeet 1/2
1. Ideariihi moduulin sisällöistä:

» Mitkä ovat teeman tarkemmat sisällöt ja koulutuksen tavoitteet?
» Alueen asiantuntijat: kuka voisi esim. luennoida teemasta tai 

toimia verkossa asiantuntijana?
» Teemaan liittyvät materiaalit (kirjallisuus, verkkolähteet tms.)
Työskentelyohje ja suuntaa-antava aikataulu:
» 13.30 – 13.45: Jokainen kirjaa yksi 

sisältö/tavoite/asiantuntija/materiaali / keltainen lappu.
» 13.45 – 14.05: Ryhmitelkää laput sisältöjen mukaisesti fläpeille

ja yhdistäkää niihin asiantuntija- ja materiaali-ideat.
» 14.05 – 14.30: Jakakaa ryhmässä teeman sisällöt (mikäli 

mahdollista) ydinainekseen, täydentävään tietouteen ja 
erityistietämykseen ja täydentäkää sisältöjä fläpillä tarpeen 
mukaan 
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Työskentelyohjeet 2/2

2. Moduulin kokonaisuuden suunnittelua klo 14.30 – 15.00
» Rakenne: verkkojakso + megakonferenssi?
» Aikataulu: milloin alkaa ja loppuu?
» Mitoitus: 2 opintopistettä?
» Työskentelymuodot: verkkokeskusteluja, case-

työskentelyä, itsenäistä työskentelyä, pbl, jotain muuta?
-> ehdotuksien tuottaminen TieVie-suunnitteluryhmälle

lopullisen suunnitelman tekemistä varten
Valmistautukaa esittelemään ryhmänne koko tuotos 10 

minuutissa
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Jatkotyöskentely

Työseminaari IV syksyllä?
Koulutuksesta informoidaan työseminaarien 
osallistujille ja TieVie-yhteyshenkilöille
Yliopistojen kouluttajille oma 
sähköpostilista?
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Yhteystiedot

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

Email: merja.ruotsalainen@oulu.fi


