
VERKKOLAKE 2
uutiskirje

Olet lukemassa yhteishankkeemme uutiskirjettä. Tässä kirjeessä:

● Koonti menneistä tapahtumista
● Hankkeen vaikutusten arviointi
● Oletko jo mukana täydennyskoulutuksessa?

LEIRIPÄIVÄ 

Tervetuloa lukemaan Verkkolake2 tapahtumista. 
Tämä onkin viimeinen uutiskirje, koska hanke 
päättyy vuodenvaihteessa.

Tässä lyhyesti kuulumiset viimeisistä 
tapahtumista.

Kieltenopettajien leiripäivä pidettiin Seinäjoen 
kirjaston Jaaksi salissa. Luennoitsijana oli Marjo 
Markkanen. Aiheen monimediainen oppiminen. 
lltapäivällä Tiina Kangas-Bryanin draamallisen 
kielenopiskelun työpaja vei meitä lievästi 
epämukavuusalueelle, mutta selvittiin

Hankkeen koulutusten materiaalit jäävät 
saataville Peda.net alustalle. Osa on 
luettavissa ilman kirjautumista, mutta 
jotkut vain kirjautuneille avaimella. Tästä 
pääset selailemaan materiaaleja:

https://peda.net/lapua/lk/hankkeet

Hankkeen aikana on kerääntynyt 
mukavasti tietoa verkko-opettamisesta. 
Olen vielä kokoamassa Peda.nettiin 
sisältökokonaisuuksia, joiden avulla voit 
hankkeen päätyttyäkin opiskella asiaa 
itse.

https://peda.net/lapua/lk/hankkeet


VERKKOON TYÖPAJAT

30.11. pidettiin Spurtti verkko-opettajuuteen -työpaja. Pia Turusen työpajassa pohdittiin 
verkkokurssin järkevää sivurakennetta Peda.net alustalle. Käytiin läpi verkkokurssin 
rakentamisen vaiheita ja ihmeteltiin vuorovaikutuksen toteuttamista. Pia näytti, miten vikkelästi 
voi kuvamateriaalia muokata Peda.nettiin Moldiv-sovelluksella. Lisäksi tutustuttiin Linoon ja 
Padletiin, Power Pointtien nauhoittamiseen.

VERKKOKURSSEJA TEKEMÄÄN

Peda.net alustalle on hankken myötä koottu materiaalia verkkokurssien rakentamisen tueksi. Ne 
säilyvät käyttössä edelleenkin. 

Tässä linkki Verkkolake 1 ja 2 sisältöihin:
 https://peda.net/lapua/lk/hankkeet/verkkolake-1-ja-2

Verkkokurssin rakentamiseen vinkkilinkkejä: 
https://peda.net/lapua/lk/hankkeet/verkkolake-1-ja-2/ojovv/ovi#nav

Jos haluat syventyä Peda.netin käyttöön, voit aloittaa vaikka täältä:
https://peda.net/lapua/lk/hankkeet/vov

PALAUTEKYSELY

Edessä on vielä loppuselvityksen tekeminen. Siinä tarvitaan jokaisen apua. Vaikka 
olisit osallistunut tapahtumiin vain vähän, vastaa silti loppukyselyyn. Löydät sen 
täältä: 

https://forms.gle/wjrdUkEnpbf3thGYA

Vastaaminen vie aikaasi vain muutaman minuutin, mutta on iso apu minulle, kun 
teen hankkeen tulosten arviointia.

Kiitos kun vastasit.

LOPPUSEMINAARI

Hankkeen loppuseminaari 29.11. pidettiin yhdessä 
KOL:n kanssa Verkko-opetuksen teemapäivänä. Kuultiin 
kiinnostavia puheenvuoroja, jotka pääset katsomaan 
pyytämällä opistosi rehtorilta pääsyä KOL:n 
tallennearkistoon.

Osa materiaaleista myös Peda.netissä. (Tulossa)

https://peda.net/lapua/lk/hankkeet/verkkolake-1-ja-2/ojovv/vt
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Syksyllä aloitimme uuden täydennyskoulutushankkeen, jossa on mukaan meidän viiden opiston 
lisäksi Teuvan, Ilmajoen, Lakeudenportin kansalaisopistot sekä Seurakuntaopisto.
Opettajilla on mahdollisuus suorittaa opintoja ja saada opintopisteitä hyödynnettäväksi 
ammatillisissa opettajaopinnoissa. Mitään opintopisteiden suorituspakkoa ei kuitenkaan ole. 
Ensimmäinen opintokokonaisuus on jo ohi, mutta ehdit mukaan ensi vuoden puolella alkaviin.

OSIO 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.  

Seuraa sivustoa ja sähköpostiasi, tulossa on em. lisäksi mahdollisuus 
kasvatustieteellisten perusopintojen suorittamiseen toukokuusta alkaen.

Hyvää jatkoa kaikille ja nähdään taas.

terveisin Anna-Kaarina

HANKKEEN 
PEDA.NET

Olen lisännyt sinut postituslistalle, koska olit mukana hankkeen leiripäivässä. Lähetän verkkolake2 tapahtumia 
koskevan tiedotteen pari kertaa vuodessa. 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 KÄYNNISSÄ
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