
                                                                                                              

 

4 Teemapaja:   
Ryhmänohjaajan työkalupakki (luokka C106) 
Jaana Kröger 

 Ryhmänohjaus on yhä tärkeämmässä roolissa tulevaisuudessa,  
 kun halutaan tehostaa opintojen läpäisyä. Teemapajassa esitellään 

Moodle –verkko-oppimisympäristöön rakennettu Ryhmänohjaajan  
työkalupakki. Työkalupakista löytyy monenlaisia aiheita, 
menetelmiä ja välineitä ryhmänohjauksen tueksi. 

 

 
 

Katso myös: 
https://tartututkintoon.wordpress.com 
http://teholapaisy.wikispaces.com/lapaisyn+tehostaminen 

 

 

 

 

 

 

Kiinni ammattiin!  

- malleja läpäisyn  

tehostamiseen – seminaari 
 

        Aika: 24.3.2015 klo 8.15 - 15.30 
       paikka: Ylä-Savon ammattiopisto 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mitä 

sulle  

kuu-

luu? 



                                                                                                              

 

ohjelma: 

 
8.15  Kahvi, monitoimitila 
8.30  Tervetuloa, tilaisuuden puheenjohtaja, projektipäällikkö Seija Kärki, 

TATU - Tartu tutkintoon! –hanke. 
Läpäisyn tehostuminen Ylä-Savon ammattiopistossa, kehitysjohtaja 
Niina Puumalainen 

 Läpäisyn tehostuminen Savon ammatti- ja aikuisopistossa, koulutus-
päällikkö Sanna Ylisipola 

9.10 Läpäisy tehostuu, Mikko Hytönen, projektipäällikkö, Opetushallitus 
ESR-ryhmä,  
Läpäisyn tehostamisohjelma  

10.00 Hyvän ohjauksen varmistaminen,  
Pasi Kallioinen, projektipäällikkö, Sataedu  

10.30 Musiikkiesitys   
10.40 Työjärjestyksen ja teemaryhmien esittely ja siirtyminen ryhmiin  
11.00 Pajatyöskentely alkaa 
11.45 Lounas (omakustanteinen) 
12.30 Pajatyöskentely jatkuu 
14.00 Kahvi monitoimitilassa 
14.15 Pajatyöskentely jatkuu 
15.00 Päivän yhteenveto, Seija Kärki ja loppusanat Mikko Hytönen, moni-

toimitila 
15.30 Tilaisuus päättyy 
 
 
 
 
Jokainen voi osallistua oman mielenkiintonsa mukaan neljään teemapajaan 
valitsemassaan järjestyksessä. 
Pajat alkavat klo 11.00, (lounas 11.45), 12.30, 13.15, 14.15 
 
 

 

1 Teemapaja:  
Socrative- mobiiliohjelma - ryhmän vastuuopettajan työn tu-
kena (luokka E118)   
Pirkko Naukkarinen           (omat mobiilit mukaan)  
Socrative- mobiiliohjelmaa voidaan käyttää erilaisen vuoropuhelun ja keskus-
telun pohjaksi. Socrative on helppo ja nopea ottaa käyttöön hyödyntämällä 
vastaajien omia laitteita esim. älypuhelimia.  
Mobiilikysymyksiä voidaan hyödyntää ryhmäyttämisen, mielipiteiden, koulu-
viihtyvyyden, motivaation tai erilaisten pulmatilanteiden selvittämiseksi joko 
pikakysymyksin suullisesti tai ennakkoon laadituin kysymyssarjoin. Kyselyiden 
avulla voidaan lisäksi tehdä mm. itsearviointeja, tarkastella opiskelijoiden 
opintojen etenemisestä tai selvittää tukitoimien tarpeellisuudesta. 

 
2 Teemapaja:  

Arki sujuvaksi – vertaisohjausta sosiaalisessa mediassa (luok-
ka C102)  
Hilkka Mäkinen ja Sirpa Korhonen 
Pajassa esitellään oppilaitoksen sisään rakennettu toimintamalli,  
jossa Verto Verkossa -kurssilla vertaisohjaajiksi koulutetut opiskelijat toimivat 
ensimmäisen vuosikurssin arjen onnistumisen mentoreina  
sosiaalisessa mediassa. 

 

3 Teemapaja:  
Pajatoiminta oppilaitoksen sisällä opintojen edistämisessä 
(luokka C105) 

 
1. Sarin Soppi, Sari Karvali 
2. Helppari, Markku Silvennoinen ja Maija Parikka 
3. Tuomon Tupa, Tuomo Natunen 
 
Pajatoiminnassa opiskelijoita ohjataan, tuetaan ja autetaan opintojen suorit-
tamisessa. Pajassa opiskelijat tekevät opintoihin liittyviä 
tehtäviä, mitä opettajat ovat antaneet tehtäväksi. Pajassa suunnitellaan opis-
kelijoiden kanssa opintojen toteuttamista ja ohjataan 
työssäoppimista sekä ammattiosaamisen näyttöjä. 

  
 

   

 
 

 


