DO-Sparraus
Välitehtävä
Deadline 10.11.2016

Ohjeet
●
●

●

Valitse helmi (voit vaihtaa vielä tai ottaa useamman, jos siltä tuntuu)
Tee helmen hionta valmiiksi sähköisesti (posteri).
○ Voit käyttää tukena tuotteistamisen aineistoa, ks. erityisesti Hilkka Huiskon tuo
https://wiki.lamk.fi/pages/viewpage.action?pageId=40306728
○ Jos mahdollista, tulosta posteri mukaasi 11.11. tapaamiseen. (Huom.
verkkoporukka käyttää sähköistä versiota.)
Jos et pääse paikalle toiseen lähitapaamiseen, tee minuutin hissipuhe ja
tallenna se joko ääni- tai videotiedostona.
○ Laita linkki Hannalle, Annelle ja Kaisalle (rongas.anne@gmail.com,
honkonen.kaisa@gmail.com)

●

Tee SWOT helmen levitettävyydestä.

Strengths (Vahvuudet)
- Miksi tämä helmi kiinnostaa
- Helmen levitysmenetelmään
liittyviä vahvuuksia?

Weakness (Heikkoudet)
- Onko jotain asioita, jotka
saattavat heikentää helmen
käyttömahdollisuuksia
- Onko valitsemassasi
levitysmenetelmässä
heikkouksia?

SWOT - MITÄ TEHDÄÄN

Opportunities (Mahdollisuudet)
- Mitä mahdollisuuksia helmen
levittäminen tuo?
- Mitä hyötyjä?
- Uusia avauksia?

Threats (Uhat)
- Onko jotain uhkia, jotka liittyvät
helmen käyttöön?
- Onko jotain ongelmia, jotka liittyvät
helmen levitykseen?

Strengths (Vahvuudet)
-

Salpauksen visio
Motivoituneet opettajat
opiskelijoiden digitaidot
teknologia
välineet ja tilat
levittämiseen some Salpauksessa hyvä

Weakness (Heikkoudet)
-

Motivaatio
taidot
asenne
osallistuminen työpajoihin
oman ajan käyttö
levityksessä some ei tavoita kaikkia

Salpaus SWOT - Soten digimaisema
Laura Laakkonen

Opportunities (Mahdollisuudet)
-

Malli miten digiä käyttää malli mitä ylipäätään
käytetään
yksilölliset oppimispolut
osaamisen tunnustaminen
digitaidot kasvaa
osaamisen jakaminen
etämahdollisuus
70-20-10

Threats (Uhat)
-

Resurssit
aikapula
vedetään perinteisellä
sitoutuminen
levityksen heikkous, ei tavoita kaikkia

Strengths (Vahvuudet)
- Meillä on jo paljon kokemusta
webinaareista.
- Meillä on taitoa pelkistää ja
visualisoida.
- Meillä on kykyä nähdä asia
myös peruskäyttäjän/noviisin
näkökulmasta.
Weakness (Heikkoudet)
- Asia on monimutkainen - se on
vaikea esittää yksinkertaisesti.
- Live- ja sähköisen materiaalin
yhdistäminen on haasteellista.
- Ihmisiä on haastavaa saada
perehtymään ylipäätään
ohjeisiin.

Opportunities (Mahdollisuudet)
- Webinaarien järjestämisosaamista ei
ole vielä oppilaitoksissa riittävästi.
- Osaamista tarvitaan, kun tarve
järjestää yhtaikaikaa live- ja
etäosallistuttavia tapahtumia
lisääntyy.

Threats (Uhat)
- Yksi meidän valitsema esitystapa ei
välttämättä puhuttele kaikkia
kohderyhmiä (esim. sarjakuva, noppa)
- Hyväkin helmi voi jäädä löytymättä tai
vaan hyödyntämättä, jos sitä ei
aktiivisesti ja jatkuvasti tuoda esille.

Salpaus SWOT - Helmen nimi: “Elävät webinaarit - Do Live” Tekijät: Hanna Toijala
(ja verkosto)

Strengths (Vahvuudet)
- toimiva alusta
- toimii selaimessa
- helppo tehdä peli
- vanhatkin matskut voi uudistaa
peliksi

Weakness (Heikkoudet)
- pelin tekemiseen pitää paneutua
- Windows puhelimet toimii
huonosti
- opetuksen suunnittelun
resurssointi

Opportunities (Mahdollisuudet)
- toppiohjaus
- isommat pelit
- tehtävien hiominen edelleen

Threats (Uhat)
- pelin pelin tekeminen vaatii
paneutumista
- uudenlaista ajattelua edellytetään

SamiEdu SWOT - Helmen nimi: Seppo peli opetuksen
elävöittämisessä

Strengths (Vahvuudet)
- helposti löydettävissä ja
saavutettavissa
- mahdollistaa “mitä vaan”
- monipuolisuus
- visuaalisuus

Weakness (Heikkoudet)
- melko työläs (esim. tasokkaat
valokuvat vaativat osaamista,
samoin tasokas videokuvaus)

Opportunities (Mahdollisuudet)
- blogia voi laajentaa “loputtomasti”
- formaatti mahdollistaa kuvat, videot,
tarinat jne.
- aiheet eivät lopu kesken - niitä on
loputtomasti

Threats (Uhat)
- blogin päivittämistä ei saa unohtaa
- suunnitelmallista kehittämistä ei saa
unohtaa

Dila SWOT - Culinaristi: Eeva Salonen, Aarno Hyvönen
ja Anne-Maria Karjalainen

Strengths (Vahvuudet)
- Aihe on ajankohtainen, tällä
hetkellä monella on paineita
verkkokurssien tuottamiseen
- Hyperteksti esitysmuotona
joustava: venyy ja paukkuu joka
suuntaan

Opportunities (Mahdollisuudet)
- Voi olla apuna sellaisille, jotka
aloittavat ensimmäisen verkkokurssin
tekemistä
- Jos alusta on interaktiivinen, voi se
hyvässä tapauksessa täydentyä vielä
julkaisemisen jälkeenkin

Weakness (Heikkoudet)
- Miten taataan löydettävyys
isossa internetissä?
- Onko sisältö tehty liikaa meidän
oppilaitoksemme
näkökulmasta?

Threats (Uhat)
- Houkuttelevan ulkoasun
aikaansaaminen voi olla ongelma
- Vanheneeko sisältö nopeasti?

Point College SWOT - Helmen nimi: Verkkokurssihelmi tekijät Katriina Karkimo

Strengths (Vahvuudet)
-

ajankohtainen verkko-opettamisen
kehittämiseksi
mahdollistaa osaamisen kehittämisen
itsenäisesti
H5P.org sivuilla on hyvät ohjemateriaalit
H5P liittyvää ohjausta saatavana omassa
organisaatiossa

Weakness (Heikkoudet)
-

epävarmuus osaamisessa
englanninkieliset ohjeet
perinteisestä opetustyylistä pois oppiminen
vaikeaa

Opportunities (Mahdollisuudet)
-

Moodlen käyttö monipuolistuu
verkostoituminen ja yhteistyön kehittyminen opettajien
kesken
tuo monipuolisuutta oppimistilanteisiin
helpottaa yksilöllisten opintopolkujen toteuttamista
hyödynnetään olemassa olevia laitteita

Threats (Uhat)
-

ei aikaa kokeilla ja harjoitella uutta
motivaation puute
saavutetaanko parempia oppimistuloksia?

Ysao SWOT - Monipuolisuutta oppimiseen Moodlen H5P työkalulla.
Mervi Hakulinen, Tea Korolainen, Eija Vesterinen

Strengths (Vahvuudet)
helposti löydettävissä ja käytettävissä
pelillisyys
mobiilikäytettävyys
vertaisarviointi
monipuolinen (video, kuva, ääni, teksti)
oma oppimisenpolku
teknisesti toimiva/helppokäyttöinen

Weakness (Heikkoudet)
- digitaidot
- ei käytettävissä valmistumisen
jälkeen

Opportunities (Mahdollisuudet)
oman osaamisen kerryttäminen omaan
tahtiin
osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen
henkilökohtaiset oppimispolut
käytettävissä kaikilla aloilla

Threats (Uhat)
- digitaidot
- osaamisperusteisuuden
ymmärtäminen
- käyttäjien sitouttaminen

Salpaus SWOT - Seppo osaamispassi-Anna Forsström

Strengths (Vahvuudet)
-

Weakness (Heikkoudet)
-

Ekami SWOT - Helmen nimi: tekijät

Opportunities (Mahdollisuudet)
-

Threats (Uhat)
-

Strengths (Vahvuudet)
-

Weakness (Heikkoudet)
-

Amisto SWOT - Helmen nimi: tekijät

Opportunities (Mahdollisuudet)
-

Threats (Uhat)
-

Strengths (Vahvuudet)
-

Weakness (Heikkoudet)
-

Esedu SWOT - Helmen nimi: tekijät

Opportunities (Mahdollisuudet)
-

Threats (Uhat)
-

Strengths (Vahvuudet)
-

Weakness (Heikkoudet)
-

SWOT - Helmen nimi: tekijät

Opportunities (Mahdollisuudet)
-

Threats (Uhat)
-

