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Maanantainen tervehdys kaikille,
Teknologiajakson pohdintakeskustelut on nyt avattu ja ryhmät ovat seuraavat:
- Edike ja TORA: sekä Taide-Teatteri-Terveys ja VVV
- Satakieli ja VOMP sekä eetä opetukseen ja TUPA
- Epäilevät Tuomaat sekä TVT.uni.fi sekä PARVEKE ja Vipro
- Morkkis ja TVT.valo.fi sekä Salokylä Akatemia ja VOLVI
Keskustelualue löytyy ryhmien nimellä Doc.Pro:n yleiseltä keskustelualueelta (keskustelut linkistä) Keskustelu käydään tämän viikon aikana ja se päättyy 14.9. palautekeskusteluun.
Työskentelyohje:
Skenaariot ovat nyt Doc.pro:ssa kaikkien nähtävillä ja ryhmille on perustettu
pohdintakeskustelut yhteiselle keskustelualueelle. Jokainen osallistuu vain oman ryhmänsä
keskusteluun, mutta kaikki keskustelut ovat avoimia seurattavaksi. Lue seuraavaksi ryhmällesi
pariksi nimetyn ryhmän skenaario ja toimi seuraavan ohjeen mukaisesti.
Jokainen kirjoittaa tiiviisti ja nopeasti oman pohdintansa skenaarioista ja julkaisee sen ryhmälle
nimetyllä keskustelualueella informatiivisella otsikolla. Julkaisen pohdintasi "uusi viesti" painikkeella. Sen jälkeen jokainen kommentoi ainakin 2 kertaa muiden esittämiä ajatuksia.
Ohjaajat osallistuvat myös keskusteluun. Keskustelu päättyy 14.9. palautekeskusteluun.
Pohdinnan tehtävänanto:
Vertailkaa ryhmien laatimia skenaarioita ja pohtikaa miten ja miksi ne mahdollisesti eroavat
toisistaan. Pohtikaa Collinsin & Gommerin nelikentän(malli löytyy Doc.Pron
Työskentelyohjeet dokumentista) kautta millaiseen tulevaisuuteen suomalaiset yliopistot ovat
matkalla.
Skenaarioteksteistä nousi esille ainakin seuraavia yleisiä teemoja joihin toivoisimme teidän
ottavan pohdintakeskustelussa kantaa:
-

-

Millainen on yhteistyön ja kilpailun suhde eri vaihtoehdoissa; yliopisto vs. globaalit
markkinta/toiset yliopistot/ammattikorkeakoulut?
Jos on olemassa virtuaaliyliopisto v. 2010, mikä sen suhde on perusyliopistoon?
Ovatko perusyliopiston rakenteet muuttuneet, onko syntynyt erilaistumista (so. ITyliopisto, erillinen virtuaaliyliopisto, suuret vs. pienet, jne.)
Mitä kampuksella tapahtuu v. 2010? Syntyykö 'perinteisen opetuksen' vastaisku, tuleeko
campusopiskelusta maksukykyisen eliitin mahdollisuus, toimiiko virtuaaliyliopisto massan
bulkkikouluttajana? Syntyykö Suomeen ns.digital divide koulutuksen kautta?
Millainen on 'post-computing' -yhteískunnan teknologia?

Antoisaa verkkokeskustelua;
Toivottavat Antti Auer ja Markku Närhi
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