
SULAUTUVA OPETUS 2011 

 

Torstai 10.3.2011 
 
8.30-
9.15 

Ilmoittautuminen ja aamukahvit, Metsätalon aulassa (Unioninkatu 40) 

9.15-
9.30 

Seminaarin avaussanat, Sari Koski-Kotiranta                                                (sali 1) 

9.30 - 
12.00 

Sulautuvat oppimisympäristöt innostumisen ja onnistumisen 
lähteenä,  Kirsti Lonka  
 
Cooperative online and blended learning 
environments, Morten Flate Paulsen  
 
Ketterä ja sulautuva opetus, Jaakko Kurhila  
 

(sali 1) 
 
 
(sali 1) 
 
 
(sali 1) 

12.00-
13.00 

Lounas Metsätalon Unicaféssa (kellarikerroksessa)  
& yhteistyökumppaneiden esittelyt (3. kerroksen aulatiloissa) 

 A-linja, sali 12             
(3. krs.) 

B-linja, sali 8               
(3. krs.) 

C-linja, sali 2               
(2. krs. Huom. kulku 
salin 1 vierestä!) 

D-linja, sali 4             
(2. krs.) 

13.00-
14.00 

A1 Verkkokeskustelut 
sulautuvassa 
opetuksessa – 
oppimista edistäviä ja 
ehkäiseviä tekijöitä  

B1 Digitaalisen 
tarinankerronnan 
soveltaminen 
sosiaalialan 
kasvatuksen ja 
sosiaalisen 
vuorovaikutuksen 
opetukseen 
 

C1 Oppimisprosessin 
aktivointi erilaisten 
opetusmenetelmien ja 
oppimisympäristöjen 
yhdistämisellä – case 
Aalto-yliopiston 
kemiantekniikan 
opintojaksolta 

D1 Verkkokurssin 
pedagoginen 
suunnittelu ja 
toteutus: 
henkilöstökoulutusta 
yliopiston opettajille 
ja suunnittelijoille 

14.00-
15.00 

A2 Keskustelut 
verkosta luokkiin 

B2 Mobiili-
päätelaitteen 
käyttökokeiluja 
opettajaopiskelijan 
itsearvioinnissa 

C2 Sulauttavaa 
viestinnän opetusta – 
opettajien ja 
opiskelijoiden 
kokemuksia kolmelta 
eri kurssilta 

D2 Aikuisopiskelijan 
matka 
sairaanhoitajaksi 
sulautuvasti 
opiskellen 
 

15.00-
15.30 

Kahvi ja yhteistyökumppaneiden esittelyt (3. kerroksen aulatiloissa) 

 A-linja, sali 5              
(3. krs.) 

B-linja, sali 2               
(2. krs. Huom. kulku 
salin 1 vierestä!) 

C-linja, sali 9               
(3. krs.) 

D-linja, sali 4               
(2. krs.) 

15.30-
16.30 

A3 Näyttöön 
perustuvan 
eläinlääketieteen 
verkkokurssi 

B3 Sosiaalinen media 
ja itseohjautuva 
oppiminen yliopisto-
opetuksessa. Case: 
Organisaatioviestinnän 
uudet ulottuvuudet -
kurssi 
 

C3 Opiskelijoiden ja 
opettajien kokemuksia 
laadullisen 
tutkimusmenetelmäkur
ssin 
verkkototeutuksesta 
Jyväskylän yliopiston 
avoimessa yliopistossa 

D3 Sulautuva ohjaus 
opiskelun tukena 

16.45 Yhteislähtö Metsätalon pääoven edestä Oluthuone Kaislaan (Kaisaniemenkatu 2) jatkamaan 
vapaamuotoista keskustelua ja verkostoitumista (omakustanteisesti). 



SULAUTUVA OPETUS 2011 

 
Perjantai 11.3.2011 

9.15-
10.00 
 

Tutkimukseen perustuvia neuvoja: Mitä opettajan tulee tietää suunnitellessaan yhteisöllistä 
oppimista edistäviä opetustilanteita, Minna Lakkala (sali 1) 
 

 Työpaja 1                                                   
sali 4 (2. krs.) 

Työpaja 2                                      
sali 12 (3. krs.) 

Työpaja 3                            
sali 8 (3. krs.) 

10.00-
13.00 

Verkkoluentoja vuorovaikutteisesti, 
livenä, tallenteina ja 
ryhmätyövälineenä  

Ajatuksesta toteutukseen 
– pedagoginen 
käsikirjoitus 
 

Miten soveltaa sosiaalista 
mediaa omassa 
opetuksessa? 

 

 

Kaikkien case-esitysten ja työpajojen kuvaukset löydät 
seminaarisivustolta:  

http://blogs.helsinki.fi/sulautuvaopetus/ohjelma/ 


