Tiedote 6/2015
Syksyn kuulumisia

Koulutuksia ja kokouksia

Isoverstaan Hallinnollinen johtoryhmä on muuttanut Hallinnollisen johtoryhmän nimen Hallintoryhmäksi ja Pedagogisen johtoryhmän nimen Pedagogiseksi työryhmäksi.

24.10.2015 Abitti Ilomantsin lukion opettajille ( Ilomantsi)
26.10.2015 Kurssin luominen OnEdussa (Kuopio)
27.10.2015 Ideailtapäivä (Lohja)

Syksyn aikana Isovertaan aluetapaamiset ovat käynnistyneet. Varaathan aikaa oman alueesi aluetapaamiseen.
Tapaamisissa keskustellaan alueen toiminnasta ja tarpeista sekä esitellään Isoverstaan uusia palveluja. Opettajat esittelevät Didaktiset kärjet levitykseen -hankkeessa
kehittämiään pedagogisia käytänteitä. Hankkeen blogi:
http://didaktinen-hanke.blogspot.fi

- Innovointi- ja ongelmanratkaisunurkka
- Isoverstaan didaktiset kärjet levitykseen -hankkeen
esittely
- Kielten opettajien Abittipaja
- Matemaattisten aineiden opettajien Abittipaja
- Reaaliaineiden opettajien Abittipaja
- Taito- ja taideaineiden opettajien iPad-paja
- Äidinkielen opettajien Abittipaja
27.10.2015 Moodlen tenttityökalu (virtuaali)

Isoverstaan strategian tarkentaminen vuodelle 2016 etenee Hallintoryhmän seuraavassa kokouksessa 2.11.2015.
Hallintosihteeri Sirpa Savolainen on vapaalla 31.3.2016
asti. Hänen tehtäviään hoitaa Arja Blohin.
Innostavaa verkostotoimintaa syksyyn ja tervetuloa
mukaan toimintaan!

Leila ja muu henkilöstö

Kehittäminen
Moodle-uudistus
Isoverstaan Moodle on uudistumassa. Moodlen visuaalisen ilmeen uudistamista (ikonit, rakenne, eteneminen)
tarkastellaan Verstastiimin kokouksessa 4.11.2015.
Vanhemmat kuin vuoden 2010 Moodle-kurssit poistettiin.
Virtuaalijulkaisu
Isoverstaan
uusi
palvelu
(Virtuaalijulkaisu)
on
rakentumassa lukuvuoden aikana. Palvelun käyttöönotosta tiedotetaan myöhemmin.
Kommenttiseinä
Olethan kokeillut Isoverstaan uutta Kommenttiseinäpalvelua? Kommenttiseinän käytöstä on järjestetty
virtuaalitietoisku, jonka tallenne löytyy Isoverstaan
tallennepalvelusta.

28.10.2015 Abitti biologian, maantieteen ja terveystiedon
aineryhmälle (Kuopio) (toinen osa)
28.10.2015 Mobiilioppiminen ja digitarinat (Lahti)
28.10.2015 Pohjois-Karjalan aluetapaaminen (Tohmajärvi)
28.10.2015 Sosiaalinen media opetuksessa (Vammala)
29.10.2015 Videotallenteet älypuhelimilla ja
24.11.2015 tableteilla (Varkaus)
2.11.2015 Hallintoryhmän kokous (Kuopio + virtuaali)
2.11.2015 Office 365 perusteet (Kuopio)
2.11.2015 Ryhmien luominen OnEdussa, tehtävätyökalun
aloittaminen (Kuopio)
3.11.2015 Pedagogisen työryhmän kokous (virtuaali)
4.11.2015 Verstastiimin ja Moodle-työryhmän kokous
(Kuopio + virtuaali)

5.11.2015
6.11.2015
9.11.2015
10.11.2015
11.11.2015
11.11.2015
16.11.2015
18.11.2015
10.12.2015

Pirkanmaan ja Varsinais-Suomen
aluetapaaminen (Vammala)
Sosiaalinen media opetuksessa (Kuopio +
virtuaali)
Kokeen/tehtävän luominen OnEdussa ( Kuopio)
Etelä-Savon aluetapaaminen (Pieksämäki)
Abitti matemaattisten aineiden
aineryhmälle (Kuopio) (kolmas osa)
Abitti äidinkielen ja kirjallisuuden
aineryhmälle (Kuopio) (kolmas osa)
Luokan OneNote-muistikirja (Kuopio)
Tekijänoikeuskoulutus (Kuopio)
Yksilöllinen oppiminen, oppimisen
omistajuus ja arviointikulttuurin
muutos (Vammala + virtuaali)

Koulutuskalenteri ja ilmoittautumiset:
http://koulutuskalenteri.isoverstas.fi
Toiveita täydennyskoulutuksista voi esittää projektisuunnittelijallemme (markku.kaariainen@kuopio.fi).

Isoverstas
www.isoverstas.fi
isoverstas@kuopio.fi

Linkkivinkki
Raportti opiskelijakyselystä 2014
http://bit.ly/opiskelijakysely2014_raportti

