Menestyjäksi elinikäisellä oppimisella
12.12.2011 Webinaari
Lapin Opin ovi projekti järjestää Menestyjäksi elinikäisellä oppimisella verkkoseminaarin, Webinaarin maanantaina 12.12.2011 klo 9:00-14:45.
Seminaarin tavoitteena on antaa eväitä elinikäisen
oppimisen ja ohjaamisen toimintakulttuurin
kehittämiselle. Seminaarin mausteina ovat eri-ikäisten
pohdinnat unelmistaan, valinnoistaan ja oppimisesta.
Osallistujat kommentoivat ja antavat palautetta mm. chatkeskustelussa.
Seminaari on tarkoitettu kaikille elinikäisen oppimisen ja
ohjauksen parissa työskenteleville.
Seminaariin ei ole ennakkoilmoittautumista.
Mukaan seminaariin pääset klikkaamalla alla olevaa
osoitetta (tai kopioimalla osoitteen selainohjelman
osoitekenttään ja hyväksymällä se Enterillä)
https://ilinc.tokem.fi/join/cvzcx

Lisäohjeita kirjautumiseen ja tarvittaviin välineisiin
erillisellä ohjesivulla.
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Seminaarin asiantuntijat
Johanna Ollila, FM
Turun yliopiston Tulevaisuuden
tutkimuskeskus
Johanna on projektipäällikkö oppimisen
tutkimuksen hankkeissa mm. Get a Life –
tulevaisuussuuntautunut uraohjaus korkeakouluopiskelijoille ja KOUKKU – koulutusvalinnat
kuntoon. Erityisala: pelit ja simulaatiot
tulevaisuuden hahmottamisen sekä oppimisen ja
itsereflektion välineinä.

Riitta Virtanen
Jyväskylän ammatillinen
opettajakorkeakoulu
Riitta on CIMOn EUROGUIDANCE-asiantuntijaryhmän
jäsen, työskennellyt kahdessa Aiemmin hankitun
osaamisen tunnistamisen sekä tunnustamisen kvprojektissa

Anne Partanen, KT
”Olen kehitellyt väitöstutkimuksessani
koulutuksellisen minäpystyvyys-käsitteen
aikuiskoulutuksen ohjaustarpeisiin. Sen
avulla opettajat ja ohjaajat voivat oppia muun muassa
tunnistamaan opiskelijoiden vahvuuksia ja
kehittämiskohteita.”

Raimo Vuorinen, KT
Jyväskylän yliopisto
Raimo toimii eurooppalaisen
elinikäisen ohjauspolitiikan
verkoston (European lifelong
guidance policy network, ELGPN)
koordinaattorina. Verkoston
työskentely liittyy elinikäisen
oppimisen tiedonannon sekä
koulutusjärjestelmien
tulevaisuuden tavoitteita koskevan
selvityksen konkretisointiin
ohjauksen näkökulmasta.

Tony Dunderfelt, FM
Tony on arvostettu psykologi ja
tietokirjailija, joka on luonut uuden
kokonaisvaltaisen psykologisen
lähestymistavan hyvinvoinnin ja
oppimiskyvyn kehittämiseksi.

Ohjeet iLinc-kirjautumiseen
Mukaan seminaariin pääset klikkaamalla alla olevaa osoitetta (tai kopioimalla osoitteen selainohjelman
osoitekenttään ja hyväksymällä se Enterillä)
https://ilinc.tokem.fi/join/cvzcx
Tämän jälkeen:
1. Syötä etu- ja sukunimesi sekä sähköpostiosoitteesi ja klikkaa “Submit” painiketta
2. iLinc client ohjelman asennus käynnistyy (ei vaadi erityisoikeuksia koneellesi)
3. Ohjelman asennuksen aikana käyttöjärjestelmä saattaa kysyä sinulta joitakin kysymyksiä. Katso ohje
http://www.tokem.fi/learnlinc/uutiset/opiskelija.doc (sivulta 6 tai 8 riippuen käyttämästäsi selaimesta)
4. Olet saapunut seminaaritilaan.
Muuta huomioitavaa:
* Tarvitset kaiuttimet tai kuulokkeet, jotta voit kuunnella seminaaria. Ne on liitettävä koneeseen, ennen iLinc
kokoushuoneeseen siirtymistä.
* Kysymyksiä voit esittää seminaaritilan Chat-palstalle.
* Seminaaritilassa olisi hyvä vierailla jo paria päivää aiemmin, jotta mahdollisten teknisten ongelmien ratkaisu
ei jäisi seminaaripäivälle.
* iLinc clientin asennuksen/luokkaan siirtymisen aikana, koneella oleva palomuuriohjelma saattaa kysyä
sallitaanko iLincin liikennöidä koneelta. Tämä tulee sallia aina.
* Kysymyksissä teitä auttaa Marko Mehtälä, 040 721 4253, marko.mehtala@tokem.fi

