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Asia

Tehtyä

Kysymyksiä

Kysely
Tehty kyselypohja roasdshow-toiveista 12/2015, kysely vapaasti
käytettävissä ja jaettavissa / kopioitavaksi omaksi
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Suunnittelua on tehty (em.) kokouksissa (31.8. ja 28./30.10. ja 25./27.
11.)
konsultointiapua pyydetään Anne Rongakselta, 1/2015 livetapaaminen Lahdessa, osa nauhotetaan ja voi olla etänä - Doodlekysely

Osallistava ja tehtyä dokumentoiva oppimisprosessi verkkoa ja
verkkoaineistoa hyödyntäen, jossa opettaja saa opetukseensa
käytännön työvälineitä.
”Luoda positiivisia piikkejä, konkreettinen paikka missä hyviä
käytäntöjä esitellään – innostamisen ja väläyksien kautta esittelyä,
jonka jälkeen (roadshow) jatkuu omana tekemisenä”.
Toteutus:
webinaari, työpajat eri paikkakunnilla
Tarjotaan myös etäosallistujille osallistumismahdollisuutta,
webinaarin markkinointi opettajille oppitunnilla katsottavaksi ja
oppimistehtäviä opiskelijoille teetettäväksi.
Roadshow’ssa
1) ennen esim. markkinointi-video ja ja orientoiva
ennakkotehtävä ja verkkokeskustelumahdollisuus (mitä haluat/
tarvitset, lähtökohdat, orientointi, osallistuminen, käänteinen
luokkahuone).
2) aikana esim. asiantuntija"luento", lyhyesti taustaa ja
kokonaiskuva, esimerkkejä + osallistava tehtävä/työpaja +
oppimistehtävä mukaan (roadshow’sta tehdään editoitu
tallenne).
3) Jälkeen verkko-ohjausta ja –arviointia saataville,
vertaisoppimismahdollisuus.

Roadshow 1: 3/2016 - ti 22.3.2016?
aiheina teemat 2 (videot, kuvat, blogit) ja 4 (pelillisyys)
Ehdotus yhdistää Salpauksen pelillisyys-työpaja tämän
roadshow'n yhteyteen?
Roadshow 2: 5/2016
aiheina
Roadshow 3: 10/2016.
aiheina
Ajankohdasta ja kestosta: 2-4 tuntia iltapäivällä.
Kehittämisteemaryhmä ehdottaa aiheita, joista roadshow’t kootaan,
joka kerraksi kootaan eri aihe.

Tilaisuudet ovat kaikille avoimia, myös opiskelijoille.
Hankeresurssia käytetään vain toteutukseen osallistuville, osallistujat
ovat mukana alan resurssilla (tai omalla ajalla).

Roadshow-tilaisuuksille on jo luotu omat wikisivut, ks. vertaiskehittämi
en

Annelle
kysymykset
oikeaan
sarakkeeseen >
Osallistujat (muo
kattava)

Jaetut muistiinpanot 15.1.2016
, tässä pdf:nä
Osallistujat lähitapaamisen ja
AC:lla
Asialista työpajaan 15.1.2016

Klikkaa tiedosto auki
linkistä
Valitse Muokkaa
selaimessa
Kirjoita, tallennus
tapahtuu automaattisesti
lyhytlinkit
http://bit.ly/doanneosallistujat
http://bit.ly/doanneasialista

Kysymyksiä Annelle
pe 15.1.2016
tapaamista varten
Miten ennakko-osallistaminen
kannattaisi toteuttaa?
Miten verkkoa voisi
tehokkaasti hyödyntää ennenaikana-jälkeen?
Miten saada mukaan ei-niinpitkällä olevia opettajia?
MIten ottaa mukaan myös
opiskelijoita (osallistaa
roadshow'n aikana esim.
luokassa)?
mitä monen pisteen webinaari
edellyttää tekniikalta?
mitkä työvälineet/somepalvelut
sopisivat, kuinka monta
käyttöön max?

