
VERKKOLAKE 2
uutiskirje

Olet lukemassa yhteishankkeemme uutiskirjettä. Tässä kirjeessä:

● Koonti menneistä tapahtumista
● Kieltenopettajien leiripäivä
● Ilmoittautuminen täydennyskoulutukseen on alkanut

LEIRIPÄIVIÄ 

Tervetuloa lukemaan Verkkolake2 tapahtumista. 
Viimeksi kun uutiskirjettä kirjoittelin, olimme vasta 
valmistautumassa Turusen Pian mainioksi 
osoittautuneeseen luentopäivään 5.10.2018. (ja 
vaikka Pian sivulla onkin vuosiluku 2019, uutta luentoa 
ei ole sovittu) Pia kertoi Peda.netin käyttötavoista ja 
kurssien markkinoinnista lähes 30-päiselle yleisölle. 
Pian luentopäivien materiaalit pääset lukemaan kun 
olet kirjautuneena Peda.nettiin: 
https://peda.net/p/piaturunen/pokm/pk/peda-net-lapua

Joulukuussa 2018 käytiin Kuortaneella
liikunnanopettajien leiripäivää viettämässä ja
maaliskuussa 2019 Kaustisella perehtymässä
musiikinopetuksen TVT-käytäntöihin. Molemmat 
päivät olivat onnistuneita.

https://peda.net/p/piaturunen/pokm/pk/peda-net-lapua


VERKKOON TYÖPAJAT

Verkkoon-työpajat aloitettiin Matleena Laakson webinaarilla huhtikuussa ja jatkettiin Matleenan 
työpajassa. Teemana verkkoon työpajoissa on verkkokurssin tekeminen ja oman 
opetusmateriaalin työstäminen Peda.nettiin tai muualle verkkoon.
Videoiden käsikirjoittamista, kuvaamista ja editointia opittiin Sini Karjalaisen pitämässä 
työpajassa kesäkuun alussa. Lisäksi on pidetty Kuvapäivä, jossa harjoiteltiin valokuvien 
muokkausta Photoshopilla ja Canvan käyttöä. Peda.net kertauspäiviä on ollut muutamia ja 
viimeisin niistä pidettiin Kurikkalassa 5.8. 

Verkkoon työpajojen materiaaleihin voi tutustua 
Peda.netissä. Tästä pääset työpajojen etusivulle, 
josta näet kaikki työpajat. 
Lukijan salasana on huhtikuu19

VERKKOKURSSITARJOTIN JA KIELTENOPETTAJIEN LEIRIPÄIVÄ

Verkkokurssitarjottimelle saatiin upeat 13 verkkokurssia tarjolle. Ne ovat lähes kaikki kielten 
kursseja. Näette tarjonnan oman opiston ohjelmajulkaisussa. Nyt jännitetään, miten opiskelijat 
tulevat mukaan, ja miten kurssit sujuvat. 

Kieltenopettajien leiripäivä järjestetään Seinäjoella 30.8. Vielä ehtii mukaan. Ja muutkin kuin kieliä 
opettavat ovat tervetulleita.

Tässä suora linkki ilmoittautumiseen: Seuraavalta sivulta löydät tietoa päivän sisällöstä.

https://www.opistopalvelut.fi/lapua/course.php?l=fi&t=4820

Laita kalenteriin myös 29.11.2019. Silloin on Lapualla Opeta-ja opi verkon 
välityksellä-hankkeen päätösseminaari, joka on samalla KOL:n 

verkko-opetuksen teemapäivä. Kannattaa tulla mukaan.

Suunnitteilla on vielä syksyn aikana videoiden editointia 
ja oppitunnin välittäminen etänä reaaliaikaisesti.

https://peda.net/lapua/lk/hankkeet/ojovv/ve
https://www.opistopalvelut.fi/lapua/course.php?l=fi&t=4820
https://peda.net/lapua/lk/hankkeet/ojovv/ve/4vtv?session-tdid=8b272c77-e305-44df-ad49-97d2b318110e




Syksyllä aloitamme jälleen uuden täydennyskoulutushankkeen, johon saadaan 
mukaan meidän lisäksi Teuvan, Ilmajoen, Lakeudenportin kansalaisopistot sekä 
Seurakuntaopisto.
Opettajilla on mahdollisuus suorittaa opintoja ja saada opintopisteitä 
hyödynnettäväksi ammatillisissa opettajaopinnoissa. Mitään opintopisteiden 
suorituspakkoa ei kuitenkaan ole. Tarjolla on kolme opintokokonaisuutta:

OSA 1. Oppia ryhmästä 2 op
Poimintoja pedagogiikasta vapaan sivistystyön opettajan tarpeisiin: ryhmän kanssa toimiminen, 
ryhmänhallintataidot, jaettu asiantuntijuus, vertaisoppiminen, yhteisöllinen oppiminen.
Kaksi lähiopetuspäivää (2 x 4 h) sekä verkko- ja monimuoto-opiskelua. Ajankohta syyslukukausi 2019. 
Lähiopetuksen toteutuspaikkana Lapuan kansalaisopisto. 

OSA 2. Oppia erityisyydestä 2 op
Teemana erityiset oppijat: erityispedagogiikan perusteita, erilaiset persoonallisuustyypit ja haastavat 
opiskelijatilanteet. Erityistä huomiota ikäihmisten, eri persoonallisuustyyppien ja lapsiryhmien kanssa 
toimimiseen. Kaksi lähiopetuspäivää (2 x4h) sekä verkko- ja monimuoto-opiskelua. Ajankohta kevätlukukausi 
2020. Lähiopetuksen toteutuspaikkana Seinäjoen kansalaisopisto.

OSA 3. Oppia teknologiatuetusta opettamisesta
Teemana teknologiatuettu oppiminen ja opettaminen. Mitä ohjaaminen ja vuorovaikutuksen luominen 
teknologian tukemana vaatii opettajalta? Kaksi lähiopetuspäivää (2x4 h) sekä verkko- ja 
monimuoto-opiskelua. Lähiopetuksen toteutuspaikkana Lapuan kansalaisopisto.

Koulutuksen infosivu löytyy Peda.netistä.  

Tässäpä kaikki tällä kertaa. 
Tervetuloa mukaan.

Palaillaan, 

terveisin Anna-Kaarina

HANKKEEN KOTISIVU

HANKKEEN 
PEDA.NET

Olen lisännyt sinut postituslistalle, koska olit mukana hankkeen leiripäivässä. Lähetän verkkolake2 tapahtumia 
koskevan tiedotteen pari kertaa vudoessa. Jos et halua tiedotetta spostiisi, ilmoita siitä 044-4384549 tai 
anna-kaarina.perko@lapua.fi Uutiskirjeen tilaukset myös spostilla.

Postituslista on käytössä vain Opeta ja opi verkon välityksellä hankkeen ja mahdollisen jatkohankkeen ajan.

OPETTAMISEN TYÖKALUJA -TÄYDENNYSKOULUTUKSET KÄYNNISTYVÄT

https://peda.net/lapua/lk/hankkeet/ottvso
https://spark.adobe.com/sp/design/page/4efbe9b1-7253-4209-b720-1bf137865ef1
https://peda.net/lapua/lk/hankkeet
https://peda.net/lapua/lk/hankkeet
mailto:anna-kaarina.perko@lapua.fi

