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Toimintaympäristö ja tarve joustaville ratkaisuille
• Movilla vuosittain noin 650 opintojaksoa, joilla kaikkien
alojen opiskelijoita
• Joustavia opiskelumahdollisuuksia ja itsenäisiä
opintopolkuja tarvittu aina, mutta pandemian myötä tarve
entistä akuutimpi
• Joustavan opetuksen tiimi tehostamaan toimintaa
• Tavoitteena vahvistaa jakamisen ja vertaistuen
toimintakulttuuria sekä luoda pysyviä rakenteita joustavan
opetuksen kehittämiselle
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Tiimin rakenne ja viestintä
• Kymmenen nimettyä jäsentä, jotka edustavat kaikkia
kieliryhmiä (englanti, ruotsi, toiset vieraat kielet, S2,
kirjoitusviestintä, puheviestintä) + sivari?
• uvk-tiimien pedagoginen tuki & opetuksen toteuttamisen tuki
• Toiminnasta tiedotetaan Teamsissa Joustavan opetuksen
tiimin avoimella kanavalla ja perjantaisin sähköpostilla
Avoin kanava à tiimin rajat ovat joustavat ja koko henkilöstön
osaamista päästään hyödyntämään nopeasti

• Kaikki toiminta suomeksi ja englanniksi
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Toiminta: joustavaa, avointa ja kaikkien saatavilla
• Sekä pedagogista että opetuksen toteuttamiseen liittyvää tukea
• Infosessiot, virtuaalikahvilat, päivystysajat ja mahdollisuus tulla
seuraamaan opetusta tai kokeilla itselle uusia ohjelmia yhdessä tiimin
jäsenten kanssa à koko yliopiston väelle tietoa Hyvät käytännöt jakoon –
webinaarit
Sivutuotteena syntyvät videot katsottavissa myöhemminkin

• Joustavan opetuksen tiimin avoin kanava Teamsissa
• Tapaamiset opettajatiimien kanssa monipaikkaisesti: pedagogisten
ratkaisujen löytäminen ja monipaikkatyöskentelyyn tutustuminen
JYU. Since 1863.
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Toiminta: infosessiot ja virtuaalikahvilat
Pedagogiikka - työkalujen kokeilu - hyvinvointi
1. Pedagogiikka
• Uusien opettajien perehdytys
• Huumoria etäopetuksessa
• Miten luoda läsnäolontunnetta etäopetuksessa
• Verkkokurssin suunnittelu
• ...
2. Työkalujen kokeilu
•
•

Movi harjoittelee -työtila Moodlessa
Flinga, Moodle, Zoom, Thinglink + Canva, Outlook kalenteri, ...
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Toiminta: infosessiot ja virtuaalikahvilat
3. Hyvinvointi
•
•

Virtual lounas cafe: mitä kuuluu?
Hyvää huomenta -kahvit

•
•

Virtual Vappu cafe: "come and share your awkward moments"
Viime viikolla: 2. ja 3. periodin opetuksen suunnittelu - mitä ajatuksia herättää?

3/3, esim. monipaikkainen opetus:
•
•
•

Erilaisten laitteiden kokeilu (työkalujen kokeilu)
Miten opettaa monipaikkaisesti? (pedagogiikka)
Miltä tuntuu kokeilla tätä? (hyvinvointi)

Joustavan opetuksen tiimi on joustava :)
JYU. Since 1863.
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Koko yliopistolle tuotettu tuki ja kehittäminen
• JYULearnin myötä tutkittua tietoa tuen ja kehittämisen
tarpeista
• Hyvät käytännöt jakoon -webinaarit
• Flippauskoulutus (kolmas kierros käynnistyy Flippari 3.0
rekrywebinaarilla 29.10.)
• Ohjesivusto etä- ja monipaikkatyöskentelystä:
https://uno.jyu.fi/fi/osaaminen-ja-hyvinvointi/eta-jahybridityoskentely/eta-ja-hybridityoskentely
JYU. Since 1863.
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Kehittämishanke
• tavoitteena
luoda malleja joustavalle opetukselle
tunnistaa, mikä meidän opetuksessamme vahvistaa
opiskelijoiden läsnäolontunnetta eri tavoin toteutetuilla
opintojaksoilla
myös tutkittua tietoa opiskelijoiden läsnäolontunnetta
vahvistavasta pedagogiikasta viestintä- ja kieliopinnoissa
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