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Koulutuskeskus	  Salpaus	  

OPPIMISYMPÄRISTÖJEN	  KEHITTÄMINEN	  JA	  MONIPUOLISTAMINEN	  

Liite	  hankehakemukseen	  	  

Hankkeen	  tavoitteet	  

• Tavoitteena	  on	  soveltaa	  tutkivan	  oppimisen	  menetelmää	  ja	  opetusteknologiaa	  
opetuksessa	  ja	  työssäoppimisen	  ohjauksessa.	  

• Tavoitteena	  on	  luoda	  opiskelijalähtöinen	  oppimis-‐	  ja	  ohjausprosessi,	  jossa	  
opetusteknologian	  ja	  mobiililaitteiden	  käyttö	  aloitetaan	  oppilaitoksessa	  
tapahtuvassa	  opetuksessa	  jatkaen	  hyödyntämistä	  työssäoppimisen	  ohjauksessa.	  

• Tavoitteena	  on	  syventää	  opettajien,	  opiskelijoiden	  ja	  työpaikkaohaajien	  osaamista	  ja	  
valmiuksia	  hyödyntää	  opetusteknologiaa,	  mobiililaitteita,	  sosiaalista	  mediaa	  ja	  
verkkoympäristöjä.	  

Hankkeen	  kuvaus	  

• Valitaan	  noin	  kolme	  pilottialaa	  ja	  niiltä	  kaksi	  opettajaa,	  alakohtaiset	  työparit,	  heidän	  
opiskelijan/-‐ryhmänsä	  ja	  opintojaksot.	  	  

• Arvioidaan	  nykyiset	  työssäoppimisen	  ohjauskäytännöt	  	  ja	  opetusteknologian	  
hyödyntäminen	  niissä.	  Tehdään	  arvioinnissa	  yhteistyötä	  Salpauksen	  muiden	  
hankkeiden	  kanssa,	  TopLaaja,	  Jousto	  ja	  Pedasos	  II.	  

• Opettajille	  ja	  opiskelijoille	  pidetään	  tutkivan	  oppimisen	  menetelmään	  ja	  
opetusteknologian	  käyttöön	  perehdyttävä	  työpaja,	  johon	  myös	  työpaikkaohjaajat	  
voivat	  halutessaan	  osallistua.	  Työpajassa	  tehdään	  aikataulu	  ja	  suunnitelmat	  
kokeilujen	  toteuttamiseksi.	  Kokeilut	  viedään	  käytäntöön	  suunnitelmien	  mukaisesti.	  

• Hankkeen	  kaikki	  toimijat	  osallistuvat	  tehdyn	  dokumentointiin	  ja	  esittelyyn	  avoimilla	  
verkkosivuilla.	  

• Hankkeen	  toimijat	  osallistuvat	  hankeverkoston	  työskentelyyn,	  verkko-‐	  ja	  
lähitapaamisiin,	  sekä	  itse-‐	  ja	  vertaisarviointiin	  hankesuunnitelman	  mukaisesti.	  

Hankkeen	  kohderyhmä	  

• Kohderyhmänä	  ovat	  ensisijaisesti	  pilottialojen	  opettajat,	  heidän	  
opiskelijansa/opiskelijaryhmänsä	  sekä	  työssäoppimisen	  ohjaajat.	  

Mitkä	  ovat	  hankkeen	  avulla	  tavoiteltavat	  tulokset	  ja	  miten	  ne	  aiotaan	  hyödyntää?	  

• Tuloksena	  syntyy	  oppilaitoksessa	  tapahtuvaa	  opetusta	  sekä	  työssäoppimisen	  
ohjausta	  tukeva	  malli,	  jossa	  osataan	  luovasti	  ja	  opiskelijalähtöisesti	  hyödyntää	  
opetusteknologiaa	  ja	  tutkivan	  oppimisen	  menetelmää.	  

• Mallista	  tehdään	  hyvä	  käytäntö,	  joka	  esitellään	  verkkosivuilla	  myös	  muilla	  aloilla	  
sovellettavaksi.	  Malli	  otetaan	  yhdeksi	  sisällöksi	  Salpauksen	  verkko-‐
opetuspalveluiden	  henkilöstön	  ja	  verkko-‐opetuksen	  mentoreiden	  koulutuksiin.	  	  	  
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Miten	  hankkeen	  tulokset	  ja	  vaikutukset	  arvioidaan	  

• Vaikutuksia	  ja	  tuloksia	  arvioidaan	  vertaamalla	  niitä	  yhdessä	  asetettuihin	  
tavoitteisiin.	  Syntyneen	  hyvän	  käytännön	  sovellettavuutta	  arvioidaan	  suhteessa	  
alussa	  tehtyyn	  tilannekartoitukseen	  opetusteknologian	  käytöstä.	  	  

• Itsearviointia	  ja	  vertaisarviointia	  tehdään	  sekä	  opetusteknologian	  käytön	  että	  
tutkivan	  oppimisen	  menetelmän	  osalta	  koko	  hankkeen	  ajan	  ja	  siihen	  osallistuvat	  
kaikki	  toimivat.	  	  

Miten	  hankkeesta	  tiedotetaan	  ja	  miten	  tulokset	  levitetään	  

• Tiedotusta	  tehdään	  koko	  hankkeen	  ajan	  erilaisilla	  verkkosivuilla.	  Erityisesti	  
pilottialoille,	  Salpauksen	  verkko-‐opetuksen	  mentoreille	  ja	  muille	  työssäoppimisen	  
ohjausta	  ja	  opetusteknologian	  käyttöä	  kehittäville	  hankkeille	  tiedotetaan	  tehdystä	  
aktiivisesti.	  

• Osallistutaan	  oppilaitoksen	  hankkeiden	  yhteisiin	  esittely-‐	  ja	  infotilaisuuksiin.	  	  

	  	  

	  


