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Selvitys ajalta 6.8.2015 - 31.12.2016
1 Mitkä ovat hankkeen
tavoitteet oman organisaation
näkökulmasta?

2 Miten hankkeen
tavoitteet ovat
toteutuneet?

3 Miten hanke on
käytännössä toteutettu?
Työt, tekijät ja aikataulu.

4 Miten hankkeen toimintaa tuloks
ia ja vaikutuksia on arvioitu?

Savon koulutuskuntayhtymän
tavoitteet hankkeessa

ICT- ja
turvallisuusalan sekä
yhteisten tutkinnon
osien opettaja
työryhmä on koottu

Projektipäällikkö Marko
Miettinen ja opettaja Jukka
Mustonen ovat
rakentaneet moodlen
virtuaalisen oppimisympäristön
aihion ICT- ja turvallisuusalalle

Tuloksia arvioidaan kevään 2017
aikana, tällöin on kulunut riittävän
pitkä koe jakso kurssien toiminnasta.
Näitä tuloksia hyödynnetään uusien
ja olemassa olevien kurssien
hyväksi

1. Savon ammatti- ja
aikuisopistossa kehitettyä ja
matkailu- ja ravitsemisalalla
käytössä olevaa henkilökohtaista
oppimisympäristömallia (PLE)
ks. malli levitetään
hankeverkostossa sekä omassa
oppilaitoksessa. Ympäristön
käyttöönottoa pyritään
laajentamaan oppilaitoksessa.
2. ICT- ja turvallisuusalan
yhteistyönä kehitetään ja
testataan monimuotoopetukseen perustuvaa
virtuaalista oppimisympäristöä
(tavoitteena verkko-opisto)
Moodleen.

ICT- ja
turvallisuusalan
Moodleen on
rakennettu
virtuaalisen
oppimisympäristön
aihio
PLE henkilökohtaisen
oppimisympäristön
levittäminen omassa
oppilaitoksessa on
aloitettu
on osallistuttu
vertaiskehittämisen
suunnitteluun
verkostossa
Saatu aikaan kolme
moodle kurssia, jotka
soveltuvat myös
yhteiskäyttöön
Levitetty moodle
osaamista alojen
opettajille
(verkko-opiston alku
saatu tehtyä)

6 Miten hankkeessa on
syntyviä tuloksia on
tunnistettu, levitetty ja
hyödynnetty?

Opettaja Marja-Leena
Piitulainen on levittänyt PLE
henkilökohtaisen
oppimisympäristön
totetusmallia
projektipäällikkö on osallistunut
verkostossa kokouksiin sekä
kehittämistyön suunnitteluun
Syksylle 2016 mukaan tuli
opettaja Jari Timonen, hän on
rakentanut kaksi moodle
kurssia joista toista
käytetään Varkauden ja
Kuopion ICT-opetuksessa.
Toinen kursseista soveltuu
usealle alalla
Jukka Mustonen jatkanut
oppisympäristön rakantamista
moodle ympäristöön
Lisäksi annettu moodlen
peruskäytön koulutusta alan
opettajille Jari Timosen
toimesta
Projekti päällikkö Marko
Miettinen osallistui RoadShow
ja
päätösseminaariin, mukana oli
myös opiskelija.
Siellä esiteltiin tulevaisuuden
oppimisympäristöä (VR-lasit)

7 Hankkeen
8 Muuta
toteuttamiseen
osallistuneet muut
yhteistyökumppanit?
Luettele
organisaatioiden ja
yhteyshenkilöiden
nimet?

5 Miten hankkeesta
on tiedotettu hankk
een
kouluissa, muille
kouluille ja sidosry
hmille?
Johto, opettajat,
opiskelijat,
yhteistyöyritykset.
Oppilaitoksen
pedagoginen
kehittäjä Ritva
Ylitervo on
tiedottanut
hankeesta
oppilaitoksen OPS
kehittäjiä,
kouluspalvelujen
sekä
kehittämisyksikön
johtoa.
Hankkeen
kehittämistyö
integroituu muihin
kehittämishankkeisiin
muun muassa
työpaikalla tapahtuu
hankeeseen
Projektipäällikkö ollut
mukana
kehittämispäivillä
muiden hankkeiden
kanssa
7.10.2015 Ops
kehittäjille tiedotettu
hankkeen tavoitteet
ja toimijat.

Yhtä moodle kurssia käytetään eri
yksiköissä, keskusteltu
kehityskeskusteluissa muidenkin
kurssien hyödyntämisestä sekä
digi-oppimisen jatkojalostuksesta

-

Alan omana panoksena
hankitttu 360 kameroita neljä
kpl, kolmet VR-lasit, Kuvaus
minikopteri, tarvitava määrä tab
laitteita opiskelijoiden
työskentelyyn.

Selvitys ajalta 6.8.2015 - 31.12.2016
Toiminta

kpl

osallistujia kpl

1

2

Kokous

1

21

Tuotokset

kpl

lisätietoja

lisätietoja

koulutus- ja kehittämisohjelmat

tapahtumat
RoadShow 3, 16. 11. 2016
muuta toimintaa, mitä?

toimintamalli

raportti (tätä OPH:n selvitystä ei lasketa)

muut julkaisut, www-sivut, yms. mitä?

muuta, mitä? esim. materiaalit, ohjeet ym. kaikki mitä projektityönä on tuotettu

Ops kehittäjien kokous 7.10.2015

