Keski-Pohjanmaan ammattiopisto/ digihankkeita / Isto Hakala
Parasta DigiOhjausta, joka juuri alkaa 2018. Kpedu osatoteuttajana.






Tavoitteena:
tuetaan toimintatapojen uudistumista.
kehitetään digitaalisia toimintatapoja opiskelijan ohjaamisessa, seurannassa ja arvioinnissa.
tuetaan ohjaushenkilöstön ja työpaikkaohjaajien digipedagogista osaamista.
tehostetaan opiskelijan yksilöllisiä opintopolkuja ja yhteisöllisyyttä.
Digital Storytelling, Erasmus+






Tavoitteena:
tutkitaan tarinankerronnan voimaa henkilökohtaisella ja yhteisöllisestä näkökulmasta.
selvitetään tarinankerronnan mahdollisuusksia opetuksessa ja oppimisessa.
hankkeessa mukana erityisryhmät ja erilaiset oppijat
järjestetään kansainvälisiä työpajoja ja kehitetään yhteisöllisyyttä.
Blend, Developing and testing innovative blended work based learning in VET, Erasmus+






Tavoitteena:
työssäoppimisen laajentaminen pedagogisten mallien avulla.
hyödynnetään uusinta digitaalitekniikkaa
sovelletaan sulautetun oppimisen metedologiaa uusimpien opetusteknologioiden avulla.
laaja pilotointi uusien metodien ja digitaalisten työkalujen käytöstä.








Opetuksen digitaalisuus:
Uusia simulaattoreita otettu käyttöön eri osaamisalueilla.
 Pelillisyyttä opetuksessa ja yhteisöllisyydessä kehitetty.
 Pilvipalvelut, erityisesti Office 365 hyödynnetään voimakkaasti, 24/7, mobiilioppiminen.
 etäneuvottelupalveluiden hyödyntäminen viestinnässä ja koulutuksessa.
uusia monitoimitiloja rakennettu digitaalisuus silmälläpitäen.
opiskelija Digitutor toimintaa aloitettu.

STILL - Smart Technology Innovation Learning Lessons (digihankkeita / Mika Väisälä)
Tavoitteena:
 Opettajien verkkopedagogisten taitojen lisääminen
 Mobiiliratkaisujen hyödyntäminen
 eTutor järjestelmän kehittäminen
 Verkko-oppimisen malliratkaisut
 Digitaaliset oppimispaketit ja niiden pilotinti (esim ThingLink interaktiiviset kuvat)
 Työelämäyhteistyön kehittäminen (esim. video ohjaustyökaluna ja oppimispäiväkirjat)
 Digitaaliset oppimisportfolioratkaisut, ohjeistukset ja ratkaisun pilotointi (Kyvyt.fi)
 Mobiiliapplikaation alustan määrittely ja testaus opiskelijapalveluun (Intranet Sharepoint app testaus)




Pilvipalveluratkaisujen käyttöönoton edistäminen (Office 365)
Benchmarking uudet teknologiat ja mahdollisuudet ammatillisessa koulutuksessa

Video for Education 2020 - #VfE2020 (digihankkeita / Mika Väisälä)
Tavoitteena:
 Liikkuvan kuvan ja mobiiliteknologioiden vahva hyödyntäminen monipuolisesti opetuksen
pedagogisessa toteutuksessa
 Opetuksen pelillistämisen mahdollisuuksien kartoittaminen ja testaus mobiiliteknologioita hyödyntäen
 Opiskelijoiden vertaistuen kehittäminen – Digitutor toiminta
 Opetushenkilöstön osaamisen kehittäminen
 Osaamismerkkien tuonti johdonmukaisen kehittämistyön tueksi ja opiskelijoiden, sekä henkilöstön
erityisosaamisen esille tuomiseksi
DigiWBL (digihankkeita / Mika Väisälä)
Tavoitteena:
 Tutustua hanketoimijoiden kesken työpaikalla tapahtuvan oppimisen ohjaamisessa ja
dokumentoinnissa käytettäviin digitaalisiin työvälineisiin ja menetelmiin
 Lisätä hanketoimijoiden kielitaitoa ja osaamista kansainvälisten yhteistyöprojektien toteuttamiseen
 Benchmarkata hyviä käytänteitä hankeverkoston kesken, miten työpaikalla tapahtuvaa oppimista ja
digityövälineiden käyttöä voidaan edistää aikuiskoulutuksessa
 Lisätä hanketoimijoiden yhteistyötä koulutusten kehittämiseksi, projektien toteuttamiseksi jatkossa,
opiskelija ja henkilöstövaihtojen toteuttamiseksi

