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WELCOME FORUM

Tervetuloa tähän MOOCiin!
Nimeni on _____________ ja olen ohjaajasi tässä ohjelmassa. Minulla on ilo olla mukana taitojesi
kehittämisessä yhä osaavammaksi ammattilaiseksi etätyöskentely-ympäristössä. Lähiviikkojen
aikana tutustumme itsenäisesti ja ei-paikkasidonnaisesti työskentelevän ammattilaisen olennaisiin
taitoihin erilaisten ja juuri sinun oppimisellesi suunniteltujen opinto- ja harjoitusmateriaalien avulla,
vaikka tokihan tiedät, että sitoutumisella ja omistautuneisuudella tulet saamaan parhaimman hyödyn
kurssista.
Aikataulujesi suunnittelua varten, muista seuraavat päivämäärät: koulutus alkaa __________ ja
päättyy ___________. Koulutus on suunniteltu kestämään vähintään 20 tuntia, joten jaa aika hyvin
jokaiselle neljälle viikolle. Lisäksi tänä aikana sinulla on käytettävissäsi tämä foorumi, jossa voit
saada tukea epävarmuuteesi, jakaa kokemuksiasi kollegoiden kanssa, laajentaa alan tietämystäsi ja
jopa verkostoitua. Kehotan sinua siis osallistumaan aktiivisesti, sillä tällaisessa ohjelmassa suurin
osa oppimisesta tapahtuu yhteistyössä.
Kurssin keskustelualueista yksi on suunnattu yleisille kysymyksille ja muut jokaiselle ohjelman
moduulille, jotta kommenttisi, osallistumisesi ja epäilyksesi kohdentuisivat oikeiden aiheiden alle.
Jokaisen moduulin avoimessa keskustelussa on myös paikka, jossa voit jakaa vastauksesi
käytännön harjoituksiin.
Muista, että pääset osallistumaan kurssille suoraan tämän linkin kautta: ______________
Jos sinulla on teknisiä
________________

ongelmia

tähän

verkko-alustaan

liittyen,

kysy

neuvoa

täältä:

Terveisin,
……..

ESITTÄYTYMISFOORUMI
Hei kaikki!
Tässä foorumissa meillä on mahdollisuus esitellä itsemme ja tutustua hieman toisiimme. Olemme
yhdessä seuraavan neljä viikkoa. Tiedäthän, että verkostoituminen rikkauden ja oppimisen lähde
sekä tärkeää ammatilliselle kehittymiselle. Nyt on aika hyödyntää sitä!

(… Ohjaajan esittely…)
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Toivon, että kokemuksistani ja tietämyksestäni on teille hyötyä ja samalla tulen oppimaan paljon
myös teiltä.
Nyt on aika esitellä itsesi! Kuka aloittaisi?
Terveisin,
……..

AKATEEMINEN KESKUSTELUFOORUMI
Hei kaikki!

Tässä foorumissa keskitymme tähän MOOCin liittyviin akateemisiin kysymyksiin, jotta voisimme
rakentaa tietoa yhdessä. Tämä on myös se paikka, jossa voit jakaa lisämateriaaleja, epäilyksiäsi ja
mielipiteitäsi ja näin kaikki tämä tieto saataisiin tallentumaan yhteen paikkaan.
Terveisin,
……..
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