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Tavoitteena vastavuoroinen kumppanuus 

Laki ammatillisesta koulutuksesta

4 § Yhteistyö työ- ja elinkeinoelämän 
kanssa

Tutkinnoissa, koulutuksessa ja niiden 
järjestämisessä tulee ottaa huomioon 
työ- ja elinkeinoelämän tarpeet. 
Tutkintoja ja koulutusta suunniteltaessa, 
järjestettäessä, arvioitaessa ja 
kehitettäessä sekä osaamistarpeita 
ennakoitaessa tulee tehdä yhteistyötä 
työ- ja elinkeinoelämän kanssa.



Työelämässä oppimisella on suuri merkitys yksilöllisten ja joustavien 
opintopolkujen rakentamisessa ja osaamisen hankkimisessa.

Koulutus- ja oppisopimuksen käyttö joustavasti opiskelijan tarpeiden
ja työpaikkojen mahdollisuuksien mukaan.

Henkilökohtaistamisen ansioista monista asioista sovitaan yhdessä
opiskelija- sekä työpaikkakohtaisesti 

koulutus- ja oppisopimuksessa.

Arjen kumppanuudella- opettajan työelämätuntemuksella ja 
työelämäverkostoilla on suuri merkitys.

Koulutuksen järjestäjän resursointi 
työelämäyhteistyöhön ja kumppanuuksien rakentamiseen.



Henkilökohtaistamisen onnistuminen 
työelämässä oppiminen

• Oppilaitoksen / opettajan työelämäverkostot ja työelämäyhteistyöhän 
resursointi

• Opetus- ja ohjaushenkilöstö tuntee koulutussopimuksen 
ja oppisopimuksen mahdollisuudet hankkia osaamista työelämässä

• Koulutus- sekä oppisopimus toteutetaan yksilöllisesti ja suunnitellaan 
yhteistyössä työpaikan kanssa

• Ohjauksen ja seurannan merkitys kasvaa, työpaikkaohjaajan 
perehdytys, ohjausyhteistyö

• Opiskelijan polku eri oppimisympäristöissä selkeä kokonaisuus
• Oppilaitoksen ja työelämän yhdessä rakentamat toteutukset







Mikä on muuttunut?

Opas työelämässä oppimisen uusiin 
mahdollisuuksiin.

• Lataa opas 
työelämässä oppimisen 
tietopankki

https://trello.com/c/0oUHD6HZ/130-uusi-ty%C3%B6el%C3%A4m%C3%A4ss%C3%A4-oppimisen-uudet-mahdollisuudet-opas


Yhdenmukaisuutta ja asiakaslähtöisyyttä

työpaikalla järjestettävän koulutuksen
prosesseihin

Opiskelija- ja työelämäasiakas 
saavat kaikilta koulutuksen järjestäjiltä 
yhdenmukaisen työelämässä oppimisen 
palveluprosessin.

Yhdenmukaisuus
• koulutuksen 

järjestäjän sisällä
• koulutuksen 

järjestäjien välillä



Prosessimallinnus 
• Kansallisen tason prosessikuvaus
• Koulutus- ja oppisopimusprosessien toteuttaminen

saman palveluprosessin mukaan
• huom. oppisopimuksen työsuhteeseen liittyvät erityispiirteet

• Yhteinen toimintamalli, jota koulutuksen järjestäjä tarkentaa toimintaohjeilla
• Tukee työpaikalla järjestettävän koulutuksen prosessin organisointia ja johtamista
• Tarjoaa henkilöstölle yhteiset asiakaslähtöisen palvelun laadun tavoitteet
• Palauteprosessit mahdollistavat palveluiden rakentumisen jatkossa asiakastarpeen 

mukaan
• Tukee tiedon hyödyntämistä tiedolla johtamisen kautta.

Julkaistu 
OKM:n sivuilla

https://minedu.fi/linjaukset
-ja-kehittaminen



Työpaikalla järjestettävän koulutuksen prosessit
 Asiakkuussuhteiden 

hoitaminen ja 
kumppanuustyö

 Hakeutuminen ja 
opiskelijavalinta

 Työpaikalla järjestettävän 
koulutuksen edellytysten 
varmistaminen

 Henkilökohtaisen 
opiskeluohjelman 
yhteissuunnittelu

 Koulutus- tai 
oppisopimuksen laadinta ja 
ylläpito

 Osaamisen hankkiminen, 
ohjaus, seuranta ja laadun 
varmistaminen

 Osaamisen osoittaminen ja 
arviointi

 Työelämässä oppimisen ja 
työelämäyhteistyön 
palauteprosessit 

Parasta-prosessit versio 15.11.19



Yhdenmukaiset, asiakaslähtöiset periaatteet, 
yksilölliset polut, lataa oppaat

https://trello.com/c/qtoKYdLv/139-hyv%C3%A4n-palvelun-oppaat


Yhteinen osaaminen



Yksilölliset joustavat opintopolut 
Parasta osaamista -verkostohanke

https://blogit.gradia.fi/parasta_osaamista


Parasta osaamista: 
Ammatillinen koulutus uudistuu



Työelämässä oppimisen muistilistat
Työelämässä oppimisen muistilistat opiskelijalle, työpaikkaohjaajalle ja opettajalle 
tukevat oppimisen suunnittelua, ohjausta, palautetta ja urasuunnittelua tavoitteiden 
saavuttamiseksi. 
Muistilista työpaikkaohjaajalle
Muistilista opettajille
Muistilista opiskelijalle

https://blogit.gradia.fi/parasta_osaamista/wp-content/uploads/sites/20/2019/08/Muistilista_ohjaajalle_NETTI.pdf
https://blogit.gradia.fi/parasta_osaamista/wp-content/uploads/sites/20/2019/08/Muistilista_opettajille_NETTI.pdf
https://blogit.gradia.fi/parasta_osaamista/wp-content/uploads/sites/20/2019/08/Muistilista_opiskelijalle_NETTI.pdf


Osaamisen arviointioppaat
Osaamisen arviointi on yksi tärkeä osa opiskelijan opintopolkua – eräänlainen 
huipentuma siitä, mitä on saatu aikaan ja millainen osaaminen opiskelijalle on 
muodostunut. 
Arviointiin liittyy monia tärkeitä asioita, joita on tuotu esille osaamisen 
arviointioppaissa. Tasavertaisuus varmistuu silloin kun arviointi on objektiivista ja 
kriteeriperusteista.
Osaamisen arviointiopas opettajalle
Osaamisen arviointiopas opettajalle (mukauttaminen)
Osaamisen arviointiopas opiskelijalle
Osaamisen arviointiopas työpaikoille

https://blogit.gradia.fi/parasta_osaamista/wp-content/uploads/sites/20/2019/08/Arviointiopas_opettajille_NETTI.pdf
https://blogit.gradia.fi/parasta_osaamista/wp-content/uploads/sites/20/2018/11/Arviointiopas_opettajalle_mukauttaminen.pdf
https://blogit.gradia.fi/parasta_osaamista/wp-content/uploads/sites/20/2019/08/Arviointiopas_opiskelijalle_NETTI.pdf
https://blogit.gradia.fi/parasta_osaamista/wp-content/uploads/sites/20/2019/08/Arviointiopas_ty%C3%B6paikoille_NETTI.pdf


Rohkeasti uudistamaan – osaamiskokonaisuus
Tukea opetus- ja ohjaushenkilöstön osaamisen kehittämiseen 

http://31.217.192.126/%7Erohkeast/


Tukea tarvitseva opiskelija
Ohjatessaan opiskelijan yksilöllistä opintopolkua opettajan tulee tunnistaa opiskelijan 
vahvuudet ja kehittämisen kohteet sekä arvioida opiskelijan henkilökohtainen 
ohjaustarve elämäntilanne huomioiden. Tähän sisältyy myös erityistä tukea tarvitsevan 
opiskelijan kohtaaminen ja ohjaaminen kokonaisvaltaisesti. 
Parasta osaamista –sivustolle on koottu linkkejä kaikkiin niihin toimintamalleihin ja 
materiaaleihin, joista erityistä tukea tarvitseva opiskelija hyötyy omalla 
opiskelupolullaan ja työelämässä opiskelussaan.
Millä tavoilla valmennamme tukea tarvitsevaa opiskelijaa kohti työelämää?
Materiaaleja ja työkaluja työpaikkaohjaajan ja opettajan yhteistyöhön.
Tukimateriaaleja työelämässä oppimiseen
Työpaikkaohjaajalle vinkkilista
Esittelyposterissa opiskelija kertoo itsestään, opiskelustaan ja vahvuuksistaan. Samalla 
hän voi kertoa millaisesta ohjauksesta ja tuesta hän parhaiten työpaikalla opiskellessaan 
hyötyy. Tämä tukee opiskelijan omaa aktiivista osallistumista ohjauksen ja tuen 
suunnitteluun. 
Esimerkin esittelyposterista löydät tästä linkistä

https://blogit.gradia.fi/parasta_osaamista/2019/10/07/vinkkeja-opiskelijan-valmentautumiseen-kohti-tyoelamaa/?preview=true
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fblogit.gradia.fi%2Fparastaosaamista%2F2019%2F03%2F26%2Fmateriaaleja-ja-tyokaluja-tyopaikkaohjaajan-ja-opettajan-yhteistyohon%2F&data=02%7C01%7Crikhard.kiuru%40gradia.fi%7Ce4ceb6b0ce164441dcd408d7489d8f3d%7C4e1441812f68401faa869ec9e400e6b3%7C0%7C0%7C637057713868500265&sdata=5dISSAHJ3NsmQeSiC3QKQ3viOxerJGyx%2FXnF8QB9C8Q%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fblogit.gradia.fi%2Fparasta_osaamista%2Ftoimintamallit-ja-materiaalit%2Fperehdytys%2Fmuut-kysymykset-info%2F&data=02%7C01%7Crikhard.kiuru%40gradia.fi%7Ce4ceb6b0ce164441dcd408d7489d8f3d%7C4e1441812f68401faa869ec9e400e6b3%7C0%7C0%7C637057713868500265&sdata=v88P4y19gI8bSl%2Bt7LZLSi2AmayFC3wPksbIY%2B2xq94%3D&reserved=0
https://ohjaan.fi/wp-content/uploads/2018/09/Vinkkilista_erityinentuki.pdf
https://blogit.gradia.fi/parasta_osaamista/wp-content/uploads/sites/20/2019/03/Opiskelijan-oma-esittely.pdf


https://blogit.gradia.fi/parasta_osaamista/toimintamallit-ja-materiaalit/luotsiopet/
https://blogit.gradia.fi/parasta_osaamista/toimintamallit-ja-materiaalit/digitaaliset-pedapolut/
https://blogit.gradia.fi/parasta_osaamista/toimintamallit-ja-materiaalit/osallistavat-yhteistyomallit/
https://blogit.gradia.fi/parasta_osaamista/toimintamallit-ja-materiaalit/open-day-ja-open-partner/
https://blogit.gradia.fi/parasta_osaamista/toimintamallit-ja-materiaalit/perehdytys/tyopaikkaohjaaja-perehdyttajana-info/
https://blogit.gradia.fi/parasta_osaamista/webinaarit/


21.11.19

#parastadigitukea
#uudistutaanyhdessa



https://www.youtube.com/watch?v=75JvqwE9yJY


Yhteentoimivuuden kuvaukset 
oppisopimuskoulutuksen ja koulutussopimuksen 
toimintaprosesseihin ja sopimusmalleihin.

•







Tuloksia tulossa



Parasta DigiTukea -sanastotyö

• n. 50 käsitettä

• suomi ja ruotsi
• OKSA-sanastoon

• Julkaistaan pdf-
tiedostona ja 
Sanastot.suomi.fi-
työkalussa 
11/2019

Luonnoksia



Yhteentoimivuuden kuvaukset

• Kansalliset

• Yhteentoimiva.suomi.fi välineillä

• Työ valmistuu 11/2019



Arkkitehtuurikuvat



Yhteentoimivuuden kypsyystasomalli
4 / 14 / 46



Viimeisistä tapahtumista nostoja:

Paalutukset:
7.11.2019 Parasta DigiTukea -paalutus 1, Oulu
12.11.2019 Parasta DigiTukea -paalutus 2, Jyväskylä
14.11.2019 Parasta DigiTukea -paalutus 3, Kerava

• 8.11.19  Opintopolun käyttäjäkutsun esittelytilaisuus, jossa käydään läpi rajapintaratkaisu Opintopolun 
virkailijakäyttäjän kutsumiseksi. Ratkaisu on tehty osana Parasta DigiTukea –hanketta. Toteuttajina ovat 
olleet Koulutuskeskus Salpaus ja Opetushallitus yhteistyössä. Järjestäjänä Parasta DigiTukea -osatoimija 
Salpaus.

• 18.11.2019 Keskustelutilaisuus: Ohjaus työpaikoilla digivälineillä (Skype). Parasta DigiOhjausta ja 
Parasta DigiTukea järjestävät yhteistyönä keskustelutilaisuuden liittyen työelämässä oppimisen 
ohjaukseen digisovelluksia hyödyntäen.

Blogissamme parastadigitukea.fi tapahtumista lisää ja tallenteisiin linkki.



Parasta DigiOhjausta
21.11.2019

Kirsi Salonen

http//:bit.ly/digiohjaaja
Rahoittajana OKM



Miksi 
digitaalinen 

väline

• Oppimisen suunnitteluun ja ohjaukseen työpaikalla
• Auttaa seuraamaan tavoitteiden toteutumista sekä 

tarvittaessa korjaamaan suuntaa tai lisäämään harjoitusta

• Keinoja antaa palautetta arjessa
• Palautetta voidaan antaa luontevasti arjessa, eikä se unohdu. 

Dokumentoitu palaute on perusteellisempaa kuin suullisesti 
annettu

• Osaamisen kehittymisen seurantaan ja näkyväksi tekemiseen
• Oppimisen seuranta ei perustu pirstaleisiin muistoihin, vaan 

kehittymisen kaari tulee näkyväksi
• Osaaminen tulee näkyväksi

Yksilölliset polut
• Ohjausvastuun jakamiseen

• Tieto opiskelijan osaamisesta ja oppimistarpeista jaettavissa 
työyhteisölle ja opettajalle

• Paikasta riippumaton



Työelämässä 
oppimisen 

(digi)ohjauksen 
työkalun malli

• Työkalu elää oppilaitoksen ohjeiden ja 
välineiden mukaan

• Mallissa on Parasta DigiOhjausta 
kehittämisohjelmassa mukana olleita välineitä ja 
sovelluksia

• Työkaluun voi liittää oppilaitoksen omat välineet 
ja ohjeistuksia, jolloin siitä tulee oma työkalu
Prosessi pysyy samana vaikka välineet 

muuttuu
Yhtenäinen ja laadukas toiminta



Ennen työelämässä oppimista
OPISKELIJAN 
VALMIUDET
• Osaamiskartoitus, 

esim. osaan.fi
• Merkinnät 

opintohallinto-
järjestelmässä

• Motivaatio-
keskustelu

TYÖPAIKAN HAKU 
TAI 
VARMISTAMINEN
• Mol.fi

Foreammatti
Tiitus

• Hakemus + CV
• Kaupunkien ja 

yritysten www-
sivut

YHTEINEN SUUNNITTELU 
(mukana opiskelija, työpaikkaohjaaja, 
työnantajan edustaja, oppilaitoksen 
edustaja)
• Face to face
• Videopuhelut

PEREHDYTYKSET
• ParastaOsaamista-

muistilistat
• ParastaOsaamista-

työpaikkaohjaajan 
perehdytys

• Verkkokurssi
• Ohjaan.fi
• Webinaarit SOPIMUKSET

• Opintohallinto
järjestelmä, 
esim. Wilma

HOKSin
TEKO/PÄIVITYS
• Opintohallinto

järjestelmä, 
esim. Wilma

TYÖPAIKAN SOPIVUUS
• Mitä tutkinnon osia voi suorittaa
• Ammattitaitoinen arvioija ja työpaikkaohjaaja

https://www.thinglink.com/video/1225339402864033797
https://osaan.fi/#/
http://www.te-palvelut.fi/te/fi/
https://blogit.gradia.fi/parastadigiohjausta/wp-content/uploads/sites/6/2019/09/Foreammatti.png
https://blogit.gradia.fi/parastadigiohjausta/wp-content/uploads/sites/6/2019/09/videopuhelut.png
https://blogit.gradia.fi/parasta_osaamista/tyoelamassa-oppimisen-muistilistat/
https://blogit.gradia.fi/parasta_osaamista/toimintamallit-ja-materiaalit/perehdytys/
https://ohjaan.fi/koulutuksen-jarjestajan-opas-verkkokurssin-kayttoon-ottamiseksi/
https://ohjaan.fi/
https://www.youtube.com/watch?v=dmAnvIyFXTw
https://www.youtube.com/watch?v=dmAnvIyFXTw


Säännöllinen yhteydenpito työpaikalle opiskelijaan ja työpaikkaohjaajaan
• Videopuhelut
• Erilaiset chatit
• WhatsApp, sosiaalinen media
• Oppimisen ohjausjärjestelmät

Sopimuksissa sovitaan välineet 
ja aikataulu

OSAAMISEN 
KEHITTYMISEN 
SEURANTA, OHJAUS 
JA PALAUTE
• Wilma
• Workseed
• Itslearning
• Edukit
• Moodle
• Peda.net
• O365
• WordPress
• QR-koodit
• 360-videot
• Videot

NÄYTÖN SUUNNITTELU JA 
ARVIOINTI
• Videopuhelut
• Oppimisen 

ohjausjärjestelmät

Arviointikeskustelu
• Videopuhelut
• Parasta Osaamista 

-arviointioppaat

HOKSIN PÄIVITYS 
TARVITTAESSA

• Opintohallintojärjestelmät

Työelämässä oppimisen aikana

https://blogit.gradia.fi/parastadigiohjausta/wp-content/uploads/sites/6/2019/09/videopuhelut.png
https://www.youtube.com/watch?v=DVLLiJB2J6E&t=18s
https://www.youtube.com/watch?v=dmAnvIyFXTw
https://www.youtube.com/watch?v=GW9PGcFSuUk
https://www.youtube.com/watch?v=zur0xJjxD5U&t=2s
https://blogit.gradia.fi/parastadigiohjausta/wp-content/uploads/sites/6/2019/09/QR-koodit.png
https://blogit.gradia.fi/parastadigiohjausta/wp-content/uploads/sites/6/2019/09/videopuhelut.png
https://blogit.gradia.fi/parastadigiohjausta/wp-content/uploads/sites/6/2019/09/Oppimisen-ohjausj%C3%A4rjestelm%C3%A4t-1.png
https://blogit.gradia.fi/parastadigiohjausta/wp-content/uploads/sites/6/2019/09/videopuhelut.png
https://blogit.gradia.fi/parasta_osaamista/osaamisen-arviointioppaat/
https://www.thinglink.com/video/1225343549843701765


Työelämässä oppimisen jälkeen

YHTEINEN PÄÄTTÄMINEN
• Jakson päättäminen yhdessä 

(opiskelija, työpaikkaohjaaja, 
oppilaitoksen edustaja)

• Videopuhelut

PALAUTTEET
• Forms-lomake
• Amis-palaute
• Työpaikkaohjaajan muistaminen, 

esim. osaamismerkki

HOKSIN PÄIVITYS
Tunnistaminen ja tunnustaminen 
seuraavien tutkinnon osien 
ammattitaitovaatimuksiin tai 
osaamistavoitteisiin
• opintohallintojärjestelmä

https://www.thinglink.com/video/1225343845831540741
https://blogit.gradia.fi/parastadigiohjausta/wp-content/uploads/sites/6/2019/09/videopuhelut.png
https://www.youtube.com/watch?v=Kvzlm0O1WJo
https://blogit.gradia.fi/parastadigiohjausta/tyopaikkaohjaajien-osaamismerkki/


Opiskelijan 
osaamisen 

kehittymisen 
seuranta 

työelämässä 
oppimisen 

aikana

• Seuranta voidaan tehdä oppimisen ohjausjärjestelmien avulla
• Wilma, Workseed, Edukit, Futuralskills, Itslearning, Alvar-

mobiili….

• Seurannan voi rakentaa myös oppimisympäristöön
• Moodle, O365-työkalut, Teams, Pedanet….

• Oleellista on, että osaamisen kehittymistä voidaan seurata 
suhteessa ammattitaitovaatimuksiin ja että osaamisen kehittyminen 
tulee näkyväksi

• Tiedetään milloin opiskelija on valmis näyttöön
• Henkilökohtaiset polut
• Varhainen puuttuminen

• Avainasemassa opetushenkilöstön osaaminen
• Tutkinnon perusteet
• Osaamisperusteisuus
• Työpaikkojen tunteminen
• Digi-osaaminen



Tutkinnon osa Valinnainen
tutkinnonosa

Yhteinen 
tutkinnonosa

Työtehtävät, missä 
osaamista hankitaan

Opiskelijan 
arvio, osaan

Työpaikk
aohjaaja
n arvio, 
osaa

Opettajie
n arvio, 
osaa

Mittaukset ja 
laiteanalytiikka

Laiteanalyysien 
sovellukset

Viestintä ja 
vuorovaikutus 
vieraalla kielellä

Ammattitaitovaatimus
Opiskelija osaa

• hakea tietoa laitteen 
käyttöohjeesta, myös 
vieraskielisestä, ja 
toimia sen mukaisesti

Ammattitaitovaatimus
Opiskelija osaa

Osaamistavoite
Opiskelija osaa

• hakea tietoa 
erilaisista 
vieraskielisistä 
lähteistä

• spektrometrisen laitteen 
kunnossapito

• Dokumentoidaan 
esim. video, blogi….

• ottaa ja käsitellä 
näytteen

• ottaa, käsitellä ja 
säilyttää 
valitsemansa 
tuotanto-, 
tuotekehitys- tai 
tutkimusalan erilaisia 
näytteitä

• Prosessivesinäytteen 
ottaminen tuotannosta, 
valmistelu ja säilöntä 
analyysejä varten

• Päivittäisten näytteiden 
käsittely analyysejä varten

Yhteinen keskustelu opiskelijan 
valmiudesta näyttöön
• Whatsapp
• Videoneuvotteluvälineet
• Sähköposti
• Face to face

Nämä tiedot on haettavissa opintohallintojärjestelmästä tai e-perusteet,
eHOKS, jos järjestelmät ovat yhteentoimivia



Opetushenkilöstölle
• Digitaalisia välineitä/sovelluksia ohjausprosessin eri vaiheisiin
• Opetushenkilöstön osaamiskartoitus 
• Osaamisen kehittymisen seurannan malli
• Parasta DigiOhjausta youtube-kanava

• Videoita erilaisten sovellusten/välineiden hyödyntämisestä työelämässä 
oppimisen ohjauksessa

Työpaikkaohjaajille
• Digitaalisuutta työpaikkaohjaajien valmennuksiin
• Digitutor-malli
• Työpaikkaohjaajien osaamismerkki- malli

Lisäksi jokaisen osatoimijan kokemuksia eri sovellusten/välineiden 
käytöstä blogi-kirjoituksina, http://bit.ly/digiohjaaja

https://blogit.gradia.fi/parastadigiohjausta/materiaalit-2/opetushenkiloston-osaamiskartoitus/
https://blogit.gradia.fi/parastadigiohjausta/seurannan-malli/
https://www.youtube.com/channel/UCVynDCWTqUKjEHkpuXWQAJA/videos
https://blogit.gradia.fi/parastadigiohjausta/materiaalit-2/digitutor-malli/
https://blogit.gradia.fi/parastadigiohjausta/tyopaikkaohjaajien-osaamismerkki/
http://bit.ly/digiohjaaja


Kokemuksia ja malleja
Parasta DigiOhjausta blogi: bit.ly/digiohjaaja
• Työelämässä oppimisen ohjauksen nykytilasta

• SAMIedulla hyviä kokemuksia Kieku podcast-sovelluksen käytöstä

• Työpaikkaohjaajakoulutuksia etäyhteyksin

• Opettajien digikahvit

• AdobeSpark koukuttaa!

• Opiskelijahallintajärjestelmä opiskelijan ohjauksen apuna työpaikalla

• DigiTutorit Omnian opiskelijoiden ja opettajien tukena

• Älyteknologiastako apua opiskelijan osaamisen kartoittamiseen ja 
ohjaamiseen

• Digi ja some tehostavat ohjausta!

• Itslearning-käyttöönotto

• QR koodit työelämässä ohjaamisen tukena

• Verkko-ohjauksen olemuksesta ja kokemuksia sotealan 
työelämäohjauscasesta Saimaanharjun palvelutalon kanssa (välineenä 
Teams)

• Työpaikalla oppimisen mobiilivälineiden kartoitus

• Futural Skills käyttöönotto ja miten se toimii ohjauksen välineenä

• Moodle apuna työelämässä oppimisessa

• Kokemuksia Zoom-etäohjausvälineestä opiskelijoiden kanssa

• Digitaaliset materiaalit työelämässä oppimisen tukena

• Työpaikkaohjaajien digitaalinen osaamismerkkijärjestelmä

• Workseed työelämässä oppimisen ohjauksen ja arvioinnin välineenä

Parasta DigiOhjausta youtube-kanava: bit.ly/digiohjaaja-
youtube
• Mobiiliohjaus (Edukit)
• Moodle
• Workseed
• ePortfolio
• AdobeSpark
• Facebook ohjauksessa
• Itslearning- tehtävätyökalu
• Itslearning
• Office365 Forms
• OneNote-Classroom
• QR-koodien käyttö
• Screencast-O-Matic
• Teams-kokous
• Verkko-oppimisvideo
• Whats-App ohjevideo
• Wilma digiohjauksessa

https://blogit.gradia.fi/parastadigiohjausta/2019/01/17/tyoelamassa-oppimisen-digiohjauksen-nykytilasta/
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