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NETTIKOULUTUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 2012
Nettikoulutuksen kalenterivuoden 2012 tekemiset rytmittyivät ja teemoittuivat
kuuden tutkittavan ilmiön ympärille. Aloitimme vuoden pohtimalla valtaa, jatkoimme aikamatkalla ja ennen kesälomia ihmettelimme norppaa. Syksyllä teimme matkan omaan minään kysymällä, kuka minä olen? Sen jälkeen tutustuimme
kaupunkeihin ja maisemiin ja vuoden lopuksi meitä puhuttivat vielä hiljaiset
vaikuttajat ja suuret ajattelijat.
Vilkas kysyntä ja kiinnostus niin opiskelijoiden kuin yhteistyökumppaneidenkin
suunnalta teki vuodestamme reipastahtisen ja työntäyteisen. Tässä toimintakertomuksessa raotamme muutamia ovia vilkkaaseen ja tapahtumarikkaaseen
vuoteemme.
Ilmiömäistä oppimista yhdessä muiden sama kuin meillä ilmiöpohjaisessa oppimisessa.
kanssa
Ikimuistoisessa reissussa oli mukana viisi nettilukiVuoden 2012 ilmiötekemistä leimasi vahvistuva yhteistyö muiden oppilaitosten kanssa. Kävimme ympäri maata ja vähän maailmaakin kouluttamassa
opettajia ja vetämässä ilmiöpohjaisen oppimisen
työpajoja. Samoja ilmiöitä meidän kansssamme
tutkimassa oli opiskelijoita mm. Sotungin lukiosta,
Mikael-koulusta ja etäkoulu Kulkurista. Ilmiöiden
jälkiä voi seurata avoimesta ja julkisesta verkkoympäristöstämme http://ilmiopohjaisuus.ning.com
Kevään ITK-konferenssissa stagelle pääsivät todelliset ilmiöpohjaisen oppimisen asiantuntijat, kun
nettilukion opiskelijat Hilkka Pohjonen ja Susan
Tuorila kertoivat täydelle salille omasta ilmiöopiskelustaan ja oppimisestaan http://www.viddler.com/v/
c13f0b18 Opiskelijoitamme kuunneltiin tarkalla
korvalla, ja esitys sai paljon kiitosta. Ja me statistit
olimme jälleen kerran niin ylpeitä opiskelijoistamme!

on ilmiöopiskelijaa ja kolme opea. He tallensivat
kokemuksiaan ja ajatuksiaan matkan aikana ja
sen jälkeen blogiin http://toimikasbremen.wordpress.com/ Opiskelijamme olivat pääarkkitehteina, kun matkan sisältöä, ohjelmaa ja aikataulua
rakennettiin. Saimme toteutettua reissun Otavan
Opiston ja ESR-rahoitteisen AVO2/Toimikas-hankkeen yhteisellä tuella (http://toimikas.blogspot.fi).

Ilmiömäisiä asiantuntijoita
ja tapahtumia
Järjestimme vuoden mittaan useita ilmiöiden teemoihin liittyviä tapahtumia verkossa. Vierailevina
asiantuntijoina meillä verkossa piipahtivat mm. historiantutkija Jenni Kuuliala, kulttuurintutkija Mikko
Lehtonen, luontovalokuvaaja Iipo Aalto ja Dodo
Ry:stä Anna-Leena Myllylä. Kuuliala tarjosi väitöstutkimuksensa pohjalta katsauksen erilaisuuden ja
toiseuden historiaan, Lehtonen pureutui median ja
kulttuurin valtaan ja Aalto puolestaan esitteli omia
töitään ja luontovalokuvaajan työtä ammattina.
Myllylän luennolla pääsimme tutustumaan Dodo
Ry:n kehitysyhteistyöhankeeseen Madagaskarilla.
Kirjailijavieraaksi saimme keväällä Laura Gustafssonin, joka puhui aja rakentumisesta ja aikakäsityksistä nykyproosassa.
Pyrimme jatkuvasti myös hälventämään etä- ja lähiosallistumisen rajaa ja siksi järjestämme aina myös
tapahtumia, jotka on suunnattu yhtä lailla lähellä
kuin etäälläkin osallistujille. Tällaisista mainittakoon
esimerkkeinä vaikkapa syksyn vaalipaneeli ja Jani
Toivolan vierailu Otavassa.

Opiskelijamme olivat pääroolissa myös käydessämme tutustumassa Bremenin Übersee-museon
Erleben was die Welt bewegt -näyttelyyn marrasjoulukuun vaihteessa. Näyttelyyn on valittu seitsemän sellaista teemaa, jotka tavalla tai toisella
koskettavat jokaista maapallon asukasta. Teemoja
tutkitaan poikkitieteellisesti, ja vaikkei Bremenissä
ilmiöistä puhutakaan, ajattelumalli on täsmälleen
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Jani Toivola Otavassa 20.8.2012
Kansanedustaja Jani Toivola (vihr.) kävi Mikkelissä
vieraillessaan puhumassa myös Otavan Opiston
opiskelijoille maanantaina 20.8.2012. Mukana
matkassa oli mikkeliläinen kansanedustaja Pauliina
Viitamies (SDP). Kokeneena esiintyjänä Toivola tempaisi kuulijat mukaansa kertoessaan omasta taustastaan ja haasteista, joita hän oli kohdannut muista suomalaislapsista poikkeavan ulkonäön vuoksi.

Hän korosti oman identiteetin löytämisen tärkeyttä
omien juurien etsimisen kautta. Vahvana viestinä oli
myös omiin unelmiin uskominen ja niiden tavoittelu pää pystyssä. Sanoma kosketti varmasti erityisesti
monikulttuurista kuulijakuntaamme. Juuret syvällä,
siivet korkealla!

Sheffieldin esitys materiaaleineen löytyy täältä
http://www.virtualschoolsandcolleges.info/presentation/inclusion-rural-and-dispersed-tarukekkonen#interview ja Innovaatiokonferenssin
dokumentointi tuolta http://www.nordvux.net/
page/1450/nordiskinnovationskonferens2012.htm

Kevään norpparetki /
Kevään lähitapaaminen 11.-12.5.2012
Kevätlukukauden lähitapaaminen suunniteltiin
Norppa-ilmiön yhteyteen ja sen teemaksi nousi
luontevasti luonto ja luonnossa liikkuminen. Lähitapaaminen toteutettiin kevään korvalla, äitienpäivän
alla. Mukaan saimme kourallisen innokkaita nettilukiolaisia. Tapaamisen ensimmäinen päivä pyhitettiin
eri aineryhmille, tarjolla oli muun muassa matikkaa
ja muita kaloja. Iltaohjelmassa tutustuttiin geokätköilyyn. Saaran pitämän lyhyen alustuksen jälkeen
suunnattiin lähimaastoon etsimään Otavan kätköjä
iPadien ja kännyköiden kätköilysovelluksilla. SääVaalipaneeli 16.10.2012
tiedotusten lupaamat sateet jäivät ensimmäisenä
Otavan Opiston opiskelijat osallistuivat opiston iltana tulematta, mutta osa osallistujista ehti silti
juhlasalissa järjestettyyn vaalipaneeliin tiistaina tutustua vaihtoehto b:hen eli puutaloon tehtyyn qr16.10.2012. Nettiopiskelijat pääsivät kyselemään koodirataan, jossa esiteltiin talon historiaa ja nykyMikkelin kaupunginvaltuustoon pyrkiviltä ehdok- päivää.
kailta kommentteja moniin opiskelijoita kiinnostaviin asioihin AC:n kautta. Paikanpäällä opistolla oli Toisen päivän ohjelmassa oli luontoretki Rantasalkaikkien ehdokkaita asettaneiden kahdeksan puo- men Järvisydämeen. Toukokuinen päivä tarjosi harlueen edustajat ja opiston opiskelijoita MK-linjalta, maata, märkää ja kylmää keliä. Iloinen retkitunnelbändilinjalta ja lähilukiosta sekä henkilökuntaa. ma ja lämpimät varusteet kompensoivat kuitenkin
Ehdokkaiden joukossa olivat myös opiston työnteki- hyvin kelin karuutta. Tarkoituksenamme oli etsiä
jät Enrique Tessieri ja Heikki Koponen sekä opiston Linnansaaren kansallispuiston rantakivillä tähän
entiset opiskelijat Veysi Zengil ja Joni Himanen. Pa- vuodenaikaan lepääviä norppia ja tutustua muutaneelin jälkeen lähiopiskelijat äänestivät suosikkinsa man kalasääskiperheen arkeen. Kalasääskiä näimja voiton vei Heikki Koponen. Hyvä Heikki
me kiitettävästi, mutta varmoja norppahavaintoja
ei tällä kertaa saatu. Todennäköisesti norpat saivat
kuitenkin nettilukiolaishavaintoja :) Rantauduimme
pääsaarelle ja tutustuimme saarella sijaitsevaan
metsänvartijan taloon ja sen pihapiiriin. Oppaan
valmistellessa meille nokipannukahveja ehdimme
etsiä ja löytää saaren ainoan geokätkön. Tällaisille
kätköille harvemmin pääsee! Kotimatka alkoi yhtä
kokemusta rikkaampana, aluksi yhdessä Mikkeliin
ja sieltä eri kulkuvälineillä eri puolille Suomea.
Syksyn lähitapaaminen Otavassa sen sijaan ei valitettavasti toteutunut. Ajatuksemme koulun pidosta 1800-luvun lopun tyyliin ei houkutellut tarpeeksi opiskelijoita liikkeelle. Opet eivät siten päässeet
pukeutumaan jakkupukuihin, kiristämään nutturoita
tai heiluttelemaan karttakeppejä. Harmillista. VarjoKansainvälisillä areenoilla
tapahtumana järjestimme leirinuotion Second Lifessa, joka sekään ei saavuttanut kovin suurta suosioVerkkokoulutuksemme kiinnostavat myös Suomen ta. Yhtenä kehittämistehtävänämme onkin edelleen
rajojen ulkopuolella. Saimme kutsun eurooppa- miettiä keinoja, joilla saisimme opiskelijoitamme
laisten virtuaalikoulujen tapaamiseen Englannin enemmän liikkeelle ja tapaamaan toisiaan myös
Sheffieldissä sekä NVL:n järjestämään koulutuksen livenä.
innovaatiokonferenssiin Oslossa. Pidimme myös yhden pohjoismaisen webinaarin aiheesta. Tapamme
järjestää verkkokoulutusta kiinnosti ja innosti yleisöjä kaikilla näillä areenoilla.
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Nettikoulutus on the road

pereen Koskipuistoon pystytimme infoteltan, josta
ohikulkijoille sekä varta vasten paikalle saapuneille jaettiin tietoa erityisesti Otavan Opiston verkkoopiskelumahdollisuuksista. Hämeenlinnan torilla
nautimme auringosta ja jäätelöstä, Turun kauppatorilla aamukahveista mansikoiden kera. Kiertueen päätepisteessä suunnistimme Kaisaniemen
puistoon, jossa olivat käynnissä Maailma kylässä
-festivaalit. Päivystimme Kansanopistoyhdistyksen
ständillä ja arvoimme kiertuekyselyyn vastannaiden
keskuudesta voittajan. Mobiilioppimisen hengessä
palkintona oli iPad.

Nettikoulutus päätti juhlistaa 120-vuotiasta Otavan
Opistoa, 15-vuotiasta nettilukiota ja 10-vuotiasta
nettiperuskoulua lähtemällä muutaman päivän kevätretkelle ympäri Suomea. Toteutimme toukokuun
lopulla roadshown, jossa palasimme nettikoulutuksen alkulähteille vuoteen 1996 ja ajatukseen siitä,
että opiskelijoiden ei tarvitse lähteä omilta paikkakunniltaan päästäkseen opiskelemaan vaan että
koulu voi linjoja pitkin tulla heidän kotiinsa. Roadshowssa vain toteutimme tuon ajatuksen konkreettisesti ajamalla Opiston pakulla opiskelijoiden luokse. Opiskelijat saivat itse päättää roadshown reitin Kiertokoulumme jätti jälkeensä Otavan Opistoa
kutsumalla meidät omille kotipaikkakunnilleen.
mainostavia neulegraffiteja eri paikkakunnille.
Kaikin puolin onnistunut Roadshow voimaannutti
kiertueväkeä tuoden näkyvyyttä ja tiettävästi jokusen
uuden opiskelijankin. Hienointa antia olivat kaikki
tapaamiset opiskelijoiden kanssa sekä yhteisöllinen
meininki aina kiertueen valmisteluista lähtien. Myös
sää suosi: Muikku-auto viiletti paikkakunnalta toiselle varsin aurinkoisessa kevätsäässä. Ristus mikä
reissu!
(http://blogi.nettilukio.fi/uutiskirje/2012/05/11/
nettikoulutus-on-the-road/).

Opiston tuunattu Muikku-auto karautti kolmen päivän aikana Jyväskylän, Jämsän, Tampereen, Hämeenlinnan, Sastamalan ja Turun kautta Helsinkiin. Tunnelmia välitettiin pitkin matkaa Roadshown
blogiin
(http://kiertokoulussa.wordpress.com/).
Myös vieraskirjaan (http://roadshowvieraskirja.wordpress.com/) kertyi kuvia ja terveisiä matkan varrelta.

Kiertueen aikana nettikoulutuksen väki oli opiskelijoiden tavattavissa niin kävelykaduilla, puistoissa
kuin toreillakin. Jyväskylän kävelykadulle ja Tam4

Otavan Opiston vuoden
aikuisopiskelija Henna

että hakemusten käsittelijöiden osalta. Keskeisenä
tavoitteena oli myös ottaa askel kohti paperitonta
toimistoa. Uuden hakujärjestelmän myötä hakijan
Elinikäisen oppimisen ja ohjauksen viikkoa (http:// on mahdollista liittää sähköiseen hakemukseen towww.innostuoppimaan.fi/2012/) on perinteisesti distusjäljennökset aiemmista opinnoista niin ikään
vietetty syys-lokakuun vaihteessa. Tällä kertaa Mik- sähköisessä muodossa. Myös opiskelijaksi hyväksykelin seudun viikon päätapahtumaa vietettiin Mik- minen ja opiskelupaikan vastaanottaminen tapahkelissä kauppakeskus Stellassa 17.9.2012. Otavan tuvat sähköisen tunnistautumisen kuten esimerkiksi
Opisto oli esillä ständin ja bändilinjan esitysten pankkitunnusten tai mobiilivarmenteen avulla.
muodossa. Lisäksi saimme palkita Otavan Opiston vuoden aikuisopiskelijan. Tämän tittelin kävi Uusi hakujärjestelmä otettiin käyttöön syyskuussa
pokkaamassa ihan paikan päällä nettilukiolainen 2012 ja ensimmäinen sähköinen hakemus todisHenna Kangasniemi. Perusteena Hennan huomioi- tuksineen tuli jo parin päivän sisällä. Linjanvetäjä
miselle olivat aktiivinen ja innostuva sekä innostava tarkisti hakemuksen ja hyväksyi opiskelijan, joka otti
opiskeluote.
opiskelupaikan vastaan sähköisen tunnistautumisen
avulla - vajaan kahden tunnin kuluttua hakemuksensa lähettämisestä!
Sähköisen hakujärjestelmän käyttöönotto sujui ongelmitta. Nykyään valtaosa hakijoista ottaa opiskelupaikan vastaan sähköisen tunnistautumisen avulla. Yhteinen hakujärjestelmä mahdollistaa myös
sen, että hakemusten käsittelyyn liittyviä tehtäviä
voidaan jakaa entistä paremmin. Kaiken kaikkiaan
uusi hakujärjestelmä vapauttaa aikaa sekä helpottaa työtä, yhteistyötä ja työn jakamista!

Nettiperuskoulun kuulumisia
Yhteistyössä on ytyä!
Nuorten yhteiskuntatakuu käynnistyi vuoden 2013
alussa. Yhteiskuntatakuu heijastui kuitenkin jo vuoden 2012 puolelle tiivistyneenä yhteistyönä nuorten
työpajojen ja etsivän nuorisotyön kanssa. Moniammatillisen yhteistyön myötä pyrimme tukemaan
kunkin opiskelijan yksilöllisiä tarpeita siten, että
mahdollisimman moni saavuttaisi omat opiskelutavoitteensa.
Vuoden 2012 aikana tiivistettiin yhteistyötä myös
Lahden kansanopiston kanssa. Yhteistyössä järjestettiin muun muassa yhteinen uskonnon ryhmäkursMobiilia oppimista
si, jossa oli mukana kuusi nettiperuskoulun opiskelijaa Otavan Opistolta ja neljä verkkoperuskoulun
Lähdimme keväällä 2011 mukaan Mobiluck-hank- opiskelijaa sekä 19 kymppiluokkalaista Lahden
keeseen (Mobiiliopetusteknologia lukiolaisen ar- kansanopistosta. Kaiken kaikkiaan yhteistyönä järjessa ja oppimisessa), jossa yhdessä viiden muun jestetty ryhmäkurssi oli onnistunut kokemus, joten
lukion kanssa otamme haltuun mobiililaitteita ja yhteistyötä jatketaan ehdottomasti myös jatkossa!
testaamme erilaisia mobiilisovelluksia ja luomme
mobiilioppimisen toimintamalleja. Hankkeen kautta Lisää näkyvyyttä
olemme vuonna 2012 saaneet opistolle 36 iPadia Nettiperuskoulun verkkonäkyvyyteen panostettiin
joita käytetään niin etä- kuin lähiopetuksessakin. vuoden 2012 aikana. Loppuvuodesta 2012 julkaisPädit ovat reissanneet opiskelijoiden ja opettajien tiin sekä nettiperuskoulun uudet verkkosivut (http://
mukana ympäri Suomea jo viime kevään Road- www.nettiperuskoulu.fi) että Facebook -sivu (http://
showlla ja tänä syksynä pädejä on käytetty mm. op- www.facebook.com/nettiperuskoulu). Uusille verkpimispeleissä ja ilmiöopiskelijoiden Bremenin reis- kosivuille otettiin käyttöön myös chat -palvelu, jonka
sulla. Onpa niillä kuvattu lyhytelokuviakin.
avulla sivuilla surffailevat voivat chatata verkko-ohSähköinen opiskelijavalinta käyttöön
jaajan kanssa reaaliajassa. Chatissa on käyty paljon
mielenkiintoisia keskusteluja opiskelijaksi aikovien
Vuoden 2012 yhtenä kehitystehtävänä oli nettikou- ja opiskelijoiden sekä eri yhteistyötahojen kanssa!
lutusten sähköisen opiskelijavalinnan kehittäminen. Uuden sähköisen hakujärjestelmän tavoitteena oli sujuvoittaa hakuprosessia sekä hakijoiden
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Kasvua
Nettiperuskoulun opiskelijamäärä on kasvanut
vuosi vuodelta ja tämä kasvusuuntaus jatkui myös
vuonna 2012. Sekä hakijoiden, opintonsa aloittaneiden että valmistuneiden määrä kasvoi.

Lisääntyneen ohjaustarpeen vuoksi Saana W. aloitti
peruskouluopintoja suorittavien aineopiskelijoiden
ohjaajana. Lukio-opintoja suorittavia ohjaa edelleen Sari ja yleisestä opintoneuvonnasta huolehtii
Annukka.

Nettiperuskouluun tuli vuoden 2012 aikana yhteensä 236 hakemusta, mikä on lähes sata hakemusta
enemmän kuin edellisvuonna. Myös opintonsa aloittaneiden määrä kasvoi, sillä vuonna 2012 opintonsa aloittaneita oli 119 ja vuonna 2011 opintonsa
aloitti 67 uutta opiskelijaa.

Internetixin (http://opinnot.internetix.fi) avointen
materiaalien käytöstä tehtiin selvitys. Sivuillamme
vieraili vuonna 2012 kuukausittain noin 26 000
erillistä käyttäjää.
Suoritusmäärät (vertailun vuoksi vuoden 2011 luvut) Internetix (lukio/perusopetus):
• vuonna 2011 541 suoritusta
• vuonna 2012 686 suoritusta

Nettiperuskoulun opiskelijat osoittivat läpi vuoden
reipasta otetta opintoja kohtaan, mistä johtuen
myös kurssisuoritusten määrä kasvoi huimasti. Vuoden aikana tahkottiin lähes 500 kurssisuoritusta. Aloittaneet Internetix (lukio/peruskoulu)
Kiirettä on siis pitänyt sekä ahkerilla opiskelijoilla • vuonna 2011 894 opiskelijaa
että kurssisuorituksia arvioinneilla opettajilla.
• vuonna 2012 1173 opiskelijaa
Nettiperuskoulussa opiskelu ei ole aikaan eikä
paikkaan sidottua, joten myös valmistujaisjuhlia vietetään ympäri vuoden ja ympäri Suomen. Vuoden
2012 aikana perusopetuksen päättötodistuksen sai
kaiken kaikkiaan 14 opiskelijaa. Oman opiskelutavoitteen toteutuminen on aina merkityksellinen hetki
sekä opiskelijalle itselleen että Otavan Opiston nettikoulutuksen väelle. “Nyt minullakin alkoi aikuisen
elämä” totesi eräs opiskelija perusopetuksen päättötodistuksen saatuaan.

Nettilukion uusinta uutta
Myös nettilukio uudisti ulkoasuaan ja avasimme
uudet sivut syksyllä. Sivuilla on ollut käytössä myös
chat-toiminto, jolla saa kiinni nettilukion verkkoohjaajan. Chat onkin ollut kovassa käytössä ja yhä
useampi 1500:sta kuukausittaisesta kävijästä uskaltautuu chattailemaan.

Valmistuneet Internetix (lukio/peruskoulu):
• vuonna 2011 7 valmistunutta (tässä sellainen
outous, että viime vuoden toimintakertomuksessa sanotaan 5 valmistunutta, mutta Pyramuksen
mukaan Internetix/lukio-puolelta 7)
• vuonna 2012 8 valmistunutta (7 lukio + 1 perusopetus)
Internetixin sivujen seuranta aktivoitunut, kävijöitä
26000 erillistä kävijää/kk.
(Internetixin lukuihin laskettu sekä Internetix/lukio
että Internetix/peruskoulu aloittaneet ja suoritukset)

Yhteistä tekemistä

Lähiopettajien, etäopettajien, ohjaajien ja sivutoimisten opettajien välistä yhteistyötä tuettiin erilaisilla tavoilla vuoden aikana. Kaikkien yhteiset ISOt
opekokoukset otettiin uudelleen käyttöön. Kohtaamisiin ja osallistumiseen rohkaistiin maksamalla
Nettilukion ovi kävi tiuhaan myös vuonna 2012. sivutoimisille ja tuntiopettajille kokouspalkkioita
Nettilukio otti vastaan 854 hakemusta, mikä on rei- sekä nettikoulutuksen omista että isoista yhteisistä
lusti yli 100 enemmän kuin edellisenä vuonna. Ha- kokouksista. Järjestimme myös verkkopedapäivät ja
kijoista 549 päätyi varsinaisesti aloittamaan opin- verkkoklinikoita, jotka saivatkin suuren suosion. Yhnot. Vilkasta oli liikenne myös ulospäin. Nettilukion teiselle ajalle ja tekemiselle tuntuu olevan tarvetta,
jätti 453 opiskelijaa, joista 41 vihelteli hymyillen joten sille kannattaa raivata tilaa ja mahdollisuukpäättötodistus, yo-tutkinto tai molemmat kourassa. sia.
Tähän väliin vois laittaa jonkun graafin, joka kertoisi
ilman sen kummempia selityksiä nettilukion virroista
ja toiminnasta

Uusia opettajia ja tehtäviä

Otavan Opiston pitkäaikainen rehtori Kaisa jäi elokuun alussa osa-aikaeläkkeelle. Kaisan tehtävien
Kampus Internetixin huisketta
uudelleenjärjestäminen pyöräytti rulettia myös nettikoulutuksen puolella. Taru otti hoitaakseen rehtorin
Aineopiskelijoiden määrä kasvoi ja myös suori- tehtävät 1.8. alkaen ja samalla Miia aloitti nettilukituksia tehtiin aiempaa enemmän. Kiireisintä aikaa on linjanvetäjänä.
Internetixissä oli yo-kirjoitusten edellä ja koulujen Uusia sivutoimisina aineenopettajina meillä aloitlukuvuoden päättymisen lähestyessä. Aineopiskeli- tivat Marika Amemori (englanti), Aino Luostarinen
joiden joukossa oli myös entistä enemmän entisiä (suomi toisena kielenä), Kati Penttinen (äidinkieli ja
nettilukiolaisia, jotka tekivät lukiotutkintoaan lop- kirjallisuus) ja Hanna Uittamo (englanti ja ranska).
puun ja suorittivat myös yo-kirjoitukset. Ja yksi en- Kaikki uudet opemme sujahtivat luontevasti mukaan
tinen nettiperuskoululainen sai päättötodistuksensa. tohinaan. Tervetuloa vielä kerran!
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Tiimin kehittämistehtävistä
Nettikoulutustiimi jatkoi, täsmensi, laajensi ja syvensi vuoden 2012 aikana aiempia kehittämistehtäviään. Halusimme esitellä vuoden 2012 tekemisiämme Opiston muulle henkilökunnalle ja
tuotimme sitä varten Otavan Opiston tammikuun
2013 kehittämispäiville lyhyen videon. Videota tehdessämme huomasimme, että kaikki mielestämme
mainitsemisen arvoinen liittyi jollakin tavalla kehittämistehtäviimme. Oli mukava huomata, että koska
arkitekemisemme ja itsellemme aiemmin asettamat
kehittämistehtävät natsasivat, olemme ilmeisesti
tehneet vuoden aikana ihan oikeita asioita. Koska
yksi kehittämistehtävistämme on mobiilin hyödyntäminen, tuotimme videonkin mobiililaitteilla, kuinkas
muuten.
http://youtu.be/1JMMnok_vOQ
Vuosikertomus on kirjoitettu yhteisöllisesti jaetussa
dokumentissa kevättalven 2013 aikana.
Otavassa maaliskuussa 2013,
Otavan Opiston nettikoulutus- ja ohjaustiimiläiset
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