AKATEEMINEN OPS, HOPS JA
KUMULOITUVA OPPIMINEN 4 op
viikoilla 32 - 49

Mikä koulutus?
Käsittelemme syksyn 2007 verkkokoulutuksessa opsien ja hopsien välistä
yhteyttä oppimisen ja opetuksen laadun kehittämisessä yliopistoissa. Tarkastelemme erityisesti opsia ja hopsia kumuloituvan oppimisen näkökulmasta.
Tervetuloa mukaan!

Mitä hyötyä?
Koulutuksen tavoitteena on, että
• tunnistat ja ymmärrät erilaisten opsien ja hopsien käsitteet sekä merkityksen opintopolun ohjauksessa ja kehittämisessä
• opit arvioimaan olemassa olevaa opsia ja hopsia, niiden rakennetta ja
sisältöjä sekä ehdottamaan opsin ja hopsin kehittämistoimenpiteitä
• ymmärrät opsin ja hopsin roolin kumuloituvan oppimisen edistäjänä
• jaat kokemuksiasi, näkemyksiäsi sekä käytännön asiantuntemustasi
muiden osallistujien kanssa verkossa.

Miten opiskelen?
Koulutus tapahtuu Moodleen rakennetussa oppimisympäristössä ja koostuu
seuraavista moduuleista:
• orientoituminen koulutukseen ja kumuloituvaan oppimiseen
• opetussuunnitelmatyön vaiheita peilaavat moduulit (3), joissa luodaan
yhteyksiä myös henkilökohtaisten opintosuunnitelmien prosesseihin
• loppupohdinta
Moduuleissa on pääsääntöisesti kaksi vaihetta: itsenäinen työskentely (sisältöjen soveltaminen omaan työhön oppimistehtävien avulla) sekä vertaistyöskentely verkkoympäristössä.
Koulutus ajoittuu viikoille 32 - 49. Voit tulla mukaan joustavasti orientoivan
moduulin eli ensimmäisten parin viikon aikana. Koulutuksen aikataulu on laadittu tarkoituksella väljäksi, jotta Sinulla on riittävästi aikaa paneutua kuhunkin moduuliin ja opiskella oman työn ohessa.

Koko koulutus etenee ohjattuna prosessina siten, että joka moduulissa on
omat vastuuohjaajat. He ohjeistavat itsenäisen työskentelyvaiheen (oppimistehtävät ja omaan työhön soveltaminen). Tämän lisäksi vastuuohjaajat ovat
mukana verkkoympäristön vertaistyöskentelyvaiheessa: innostamassa, kannustamassa sekä jakamassa muiden mukana omaa asiantuntijuuttaan.

Kenelle tarkoitettu?
Koulutuksen kohderyhmänä ovat opetussuunnitelmien, opetuksen ja ohjauksen suunnittelijat/opettajat/kehittäjät. Koulutukseen voidaan ottaa 50 osallistujaa, jotka valitaan hakemusten perusteella.
Valinnassa voidaan lisäksi huomioida yliopistojen edustus sekä hakijoiden
työtehtävät. Pyrimme luomaan verkkoympäristössä tapahtuvaan työskentelyyn mahdollisimman yhtenäisiä vertaisryhmiä hyödyntäen tietoa osallistujien työtehtävistä.

Mihin ilmoittaudun?
Ilmoittaudu koulutukseen:
http://www.oppi.uku.fi/lomake/data/3946-81773.html
Huom! Teethän myös hakulomakkeessa olevan pienen starttitehtävän. Sen
tarkoituksena on viritellä Sinua jo asettamaan omia tavoitteita koulutukselle.
Koulutuksen järjestäjät saavat lisäksi arvokasta tietoa osallistujien ennakkoodotuksista :)
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