
Tämä PDF-portfolio on parhaiten katseltavissa 

Acrobat X:ssä tai Adobe Reader X:ssä tai uudemmassa.
 

Hanki Adobe Reader nyt! 

http://www.adobe.com/go/reader_download_fi




Lähettäjä: Sihvo Inga (OPH)
Vastaanottaja: Kailasvuo Emmi (OPH)
Aihe: VL: HOKS-pelin diat varon vuoksi ja Prezin linkki
Päivämäärä: perjantai 29. marraskuuta 2019 9.52.16
Liitteet: HOKS-pelin yhteenveto TAKK.pptx


HOKS-peliesitys
Inga
 


Lähettäjä: Lattunen Petra <Petra.Lattunen@takk.fi> 
Lähetetty: perjantai 22. marraskuuta 2019 6.27
Vastaanottaja: Sihvo Inga (OPH) <Inga.Sihvo@oph.fi>
Aihe: HOKS-pelin diat varon vuoksi ja Prezin linkki
 
Huomenta Inga,
 
Laitan nyt sinulle varon vuoksi ohessa olevat diat jos vaikka Prezi-esitykseni kanssa tulisi
jotakin ongelmaa. Ajattelin siis esitellä HOKS-pelin tuloksia Prezin avulla, mutta diat
otetaan sitten käyttöön hätätapauksessa 
 
Täältä ollaan jo kovaa vauhtia tulossa junalla kohti Keravaa, eli kohta nähdään.
 
Prezin linkki: https://prezi.com
 
 
-Petra
 
 
Petra Lattunen
Hanketoiminnan koordinaattori, ympäristöasiantuntija
Puh. 044 7906 393
petra.lattunen@takk.fi
LinkedIn
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HOKS-PROSESSIN kehitystä pelaten


Yhteenveto TAKKin Amis Osaa –hankkeen HOKS-pelin toteutuksesta 2019
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HOKS-pelin esittely (video)
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HOKSin kehitys pelaten
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Tekijä: Lisää tähän oma nimesi alatunnisteesta


3


TAKKissa kehitettyä HOKS-peliä on peluutettu hankkeen aikana yli kolmekymmentä (30) kertaa viidessä eri oppilaitoksessa (kaksi oppilaitosta vielä peluutettavana vuoden 2019 lopulla)


Oppilaitokset ovat olleet hyvin eri kokoisia opiskelijamäärän vaihdellessa 200:sta 13 000:een ja työntekijämäärän 30:stä 300:aan


HOKS-pelin avulla löydetyt kehityskohteen ovat kuitenkin olleet hyvin samankaltaisia oppilaitoksen koosta ja tyypistä (aikuisoppilaitos – nuoriso/aikuisoppilaitos) riippumatta
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Kokemuksia muista oppilaitoksista
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Hoks-pelin jälkeen löydetyt kehittämisen kohteet (yhteenveto)
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HOKS-pelin avulla löydettiin kymmeniä HOKS-prosessin kehityskohteita


Itse pelin jälkeen pidetyissä kehittämissessioissa useisiin kehityskohteisiin löydettiin jo ratkaisuja, mutta moni havaittu kehityskohde oli lisäpohdintaa vaativia
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Next steps
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HOKS-pelin avulla oppilaitos pystyy kartoittamaan alle kahdessa tunnissa HOKS-prosessinsa kompastuskivet pääpiirteissään  HOKS-pelin peluutusta olisi suotava jatkaa hankkeen jälkeenkin


Oppilaitokset tarvitsevat kehittämiseen resursseja (tekijöitä ja rahaa), sillä jokaisessa oppilaitoksessa on pääprosessin (HOKS) kehittämistarpeita!











© Tampereen Aikuiskoulutuskeskus | www.takk.fi 


image2.jpg





image3.png





image4.png





image12.png





image13.png





image7.jpg





image14.jpg





image15.jpg





image1.png










