
Verkko– ja digiympäristöt tarjoavat monia  
hyötyjä vapaan sivistystyön opetukseen:  

• opetus monipuolistuu: esim. musiikin tallen-
taminen, jumppavideot, kieliharjoitteet 

• opetuksen ja aineistojen jakelukanavat  
laajenevat 

• yhteistoiminta verkossa vahvistuu 

• digijoustava opetus tukee saavutettavuutta 

Tule mukaan kehittämään osaamistasi! 

 
Sovellusviidakosta digipolulle 3 op 

Keskeiset teemat 

• johdatus digitaalisiin ympäristöihin ja oppimi-
seen, tietosuoja, tietoturva ja tekijänoikeudet  

• vuorovaikutus ja viestintä digitaalisissa ympäris-
töissä, verkkoneuvotteluympäristöt (Zoom)  

• digitaalinen työ- ja ammattiminä 

 
Harjoiteltavat sovellukset valitaan osallistujille 
suunnattavan ennakkokartoituksen perusteella 
siten, että ne edustavat seuraavia palveluita: 

• yhteisöpalvelut, esim. Facebook  

• videotuotanto ja videoiden muokkaus mobiili-
laitteilla, videoiden julkaisualustat 

• ketterät julkaisualustat, Office 365, Googlen tar-
joamat palvelut, esim. Sites ja Blogger  
 

Toteutus 

Prosessi: ennakkokartoitus, pienimuotoinen  
ennakkotehtävä, kaksi lähipäivää sekä omaan työ-
hön soveltava työskentely lähipäivien välillä.  
Lähipäivissä alustukset sekä ohjattu harjoittelu ja 
yhteistoiminnallinen työskentely.  
HUOM! Koulutus toteutetaan BYOD-periaatteella 
eli osallistujat tuovat lähipäiviin oman laitteensa 
(tablettitietokone, älypuhelin tai kannettava tieto-
kone).  

 

Kohderyhmä  
Päätoimiset ja tuntiopettajat Wellamo-opistossa ja 
Jyränkölässä.  
 

Koulutusaika ja –paikka 

6.3. ja 20.3.2020, Wellamo-opisto, pieni luentosali 
Kirkkokatu 16, Lahti.  
 

Kouluttajat 

Lehtori Ismo Turve ja päätoiminen tuntiopettaja 
Niilo Korhonen, HAMK Ammatillinen opettajakor-
keakoulu  

 

OPH:N RAHOITTAMAA 

OPETUSTOIMEN 

HENKILÖSTÖKOULUTUSTA 

 

Sovellusviidakosta digipolulle 3 op 



Lisätiedot 

HAMK AOKK:n yhteyshenkilö: 
Koulutussuunnittelija Heidi-Maria Listo,  
050 575 9023, heidi-maria.listo@hamk.fi  

Opiston yhteyshenkilö: 

Suunnittelijaopettaja Petri Kiiskinen  

050 3985869, petri.kiiskinen@wellamo-opisto.fi 

 

Koulutus on osa Meiltähän tämä käy! - Vapaan 

sivistystyön uusi osaaminen –hanketta. Hankkees-

sa toteutetaan kolme monimuotoista, ajassa liik-

kuvaa ja yhteistoimintaa tukevaa koulutusta:  

• Luonnikkaasti uusiin rooleihin 3 op 

• Ohjaten kohteeseen 3 op 

• Sovellusviidakosta digipolulle 3 op 

Koulutukset ovat itsenäisiä toteutuksia, mutta ne 
voivat tarvittaessa muodostaa myös ammatillisen 
kehittymisen jatkumon. Hankkeen koulutukset to-
teutetaan 12/2020 mennessä.  

 

Koulutus on OPH:n rahoittamaa maksutonta opetustoi-
men henkilöstökoulutusta. Matka-, majoitus– ja ruokai-
lukuluista osallistujat vastaavat itse.  

Ilmoittautuminen on sitova. Mahdollisista muutoksista 
pyydämme ilmoittamaan välittömästi. Koulutukseen 
osallistumisen voi peruuttaa kuluitta ilmoittautumisajan 
päättymiseen mennessä. Tämän jälkeen tehdyistä pe-
ruutuksista ilman hyväksyttävää syytä tai peruuttamatta 
jättämisestä perimme 100 € toimistomaksun. 
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