
   

                                                           
 

 

OSAAVA-hanke Tietoyhteiskuntaosaamista kouluille Selänteellä  

Ohjausryhmän kokous 24.11.14 klo 12.00, Haapajärven lukio 

Osallistujat: Veijo Tikanmäki (pj.), Merja Eilola, Kari Oikarinen, Juhani Tilli, Virpi Pietikäinen, Mikko Ojala ja 

Tarja Tervola (siht.) 

1. Syksyn verkkokurssi 15.9-31.10.2014 

- Kurssin suoritti lähes 40 osallistujaa 

- Palautetta saatiin vähän, palautteet on yhdistetty kevään kurssin palautteisiin. Palaute positiivista. 

- Digitarinat (4 kpl) oli tehty pääosin prezillä 

- Parhaan digitarinan valinnassa suoritettiin suljettu lippuäänestys ja palkinnon saa Susanna 

Saartolan kotitalousaiheinen digitarina 

 

2.  Mobiililaitekoulutus, Innowise: 

- Palaute koulutuksesta ei ollut kovin hyvä:  

o hyvä ja mukava kouluttaja 

o koulutuksessa liian paljon asiaa 

o teknisiä ongelmia, kouluttajalla ei ollut aikaa ohjata kaikkia 

o osallistujien taitotaso oli liian heterogeeninen, aloittelijoille liian vaikeaa 

o  liian lyhyt aika (3h), liian paljon osallistujia (n. 30) 

- Mitä opimme? 

o ”Massakoulutus” ei oikein toimi, enemmän esille alueen opettajien ”oikeaa” tekemistä 

ja jakamista (esim. Haapajärven lukion pedagogiset iltapäivät) 

o Jatkossa verkkokursseja ja täsmäkoulutusta tarpeiden ja taitojen mukaan 

 

3. TVT -strategian tilanne: 

- Visio on tehty 

- Luokkatasokohtaisten taitotasojen työstäminen on menossa, työ on edennyt hyvin 

vastuuopettajien ja TOPIK:n suunnittelijoiden yhteistyönä, jatketaan työstämistä samaan 

malliin 

- Strategiaan tarvitaan vielä johdanto, johon on tärkeää kirjata, miten strategiaa käytetään 

kouluissa 

- Ohjausryhmä kirjoittaa johdannon yhteistoiminnallisesti google docsiin 15.12. mennessä 

 samaan dokumenttiin vision ja taitotasojen kanssa 

- Strategia viedään joka kunnassa lautakuntaan ja taitotasot liitetään kussakin kunnassa osaksi 

OPSia. 

 

4. Hankkeen taloustilanne 

- Koulutusmatkarahaa on vielä jäljellä, sitä voi käyttää: 

 - lukiopäivien matkat ja majoitukset 

 - virtuaaliopetuksen päivät Helsingissä (joka kunnasta yksi opettaja) 

 - erilaiset sähköisiin yo-kirjoituksiin liittyvät koulutukset 



   

                                                           
 

 - Pedanet-koulutus, Jyväskylä 

5. Raportointi AVI:lle: 

- TOPIK täyttää määrällisen ja laadullisen raportin alustavasti, pyytää tarvittaessa 

kommentteja ohjausryhmältä ja toimittaa raportin Haapajärvelle, joka toimittaa raportit 

AVI:in.  

 - Selvitys valtionavustuksen käytöstä AVI:lle  Haapajärveltä tammikuun loppuun mennessä. 

 

6. - Jatkohankkeen pohdinta: 

 - Opettajien TVT-taitojen vahvistaminen kouluissa 

 - Kuntiin/kouluille ”TVT-agentit”, jotka täsmäkouluttaisivat omien koulujensa henkilöstöä  

 - omat ”agentit” eri luokka-asteille 

- hankkeesta resurssia ”agenttien” verkostoitumiseen, vertaismentorointiin ja käytännön 

työhön 

 - Selänteen alueen ”TVT- vinkkipankin” kokoaminen, joka on myös hankkeen disseminaatiota  

 - TOPIK hahmottelee hakemusta, odotellaan haun avautumista ja ohjeita AVI:lta 

7. Muut asiat 

- ei ollut 

 

8. Seuraava tapaaminen sovitaan myöhemmin, jos on tarvetta kokoontua. 

 

 

 


