
Syksyn
tapahtumat

TERVETULOA
MUKAAN!

Tästä tiedotteesta löydät
kootusti Opinlakeuden
syksyn  2020 tapahtumat.
Epävarmasta Korona-
tilanteesta johtuen
tapahtumat järjestetään
pääsääntöisesti Teams-
tapaamisina. Seuraa
tiedotusta Opinlakeuden 
verkkosivuilla ja  Facebook-
ryhmässä. 

WWW.OPINLAKEUS.FI

http://www.opinlakeus.fi/


Syksyn 
tapahtumat!

Tarkemmat tiedot, ilmoittautumis-
lomakkeet sekä ohjeet  löydät
Opinlakeuden verkkosivuilta
ajankohtaista-osiosta sekä Opinlakeuden
FB-ryhmästä.

Teams-tapahtumien linkit lähetetään
ilmoittautuneille muutama päivä ennen
tapahtumaa. Avoimiin tapahtumien linkit
ovat verkkosivulla.

MERKKAA KALENTERIISI JO
TÄNÄÄN!

24.08. Moodle-vastaavien tapaaminen 14-16.00.
25.08. TTLn verkkovalmennusten esittely
Teamsissa 15-16.00.
03.09. Alueiden koordinaatioryhmä 13-15.30.
15.09. YES LOPS-valmennus 14-16.00.
02.10. Maakuntaopopäivä 9-15.00.
08.10. ERASMUS-hankerahoitusten tietoisku
(päivä voi vaihtua) 14-16.00.
18.11. Opetusteknologiapäivä 
Alt Space VR-tilassa 9-15.00.



Työterveyslaitoksen
verkkokoulutusten
esittely
KUINKA TEILLÄ TÖISSÄ VOIDAAN?

25.8.2020 KLO 15.00 – 16.00 
TEAMS

Nyt kaikki esimiehet, hr-väki ja
työyhteisökehittäjät sekä sote-opettajat
kuulolle! 

Työterveyslaitoksen kehittämispäällikkö
Miia Vahlsten esittelee verkko-
valmennustarjontaa.

Ei erillistä ilmoittautumista.

HYPPÄÄ MUKAAN 
TEAMS-TAPAAMISEEN TÄSTÄ!

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MjhiOTc0ZjctNDU2Zi00M2IyLWE0OTgtZWQ2MTFkNzI2OGQz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%228e83a730-1a46-40ed-8797-1d2d98cac2d1%22%2c%22Oid%22%3a%2287154e23-b841-46b4-9e11-c38754b77768%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MjhiOTc0ZjctNDU2Zi00M2IyLWE0OTgtZWQ2MTFkNzI2OGQz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%228e83a730-1a46-40ed-8797-1d2d98cac2d1%22%2c%22Oid%22%3a%2287154e23-b841-46b4-9e11-c38754b77768%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MjhiOTc0ZjctNDU2Zi00M2IyLWE0OTgtZWQ2MTFkNzI2OGQz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%228e83a730-1a46-40ed-8797-1d2d98cac2d1%22%2c%22Oid%22%3a%2287154e23-b841-46b4-9e11-c38754b77768%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MjhiOTc0ZjctNDU2Zi00M2IyLWE0OTgtZWQ2MTFkNzI2OGQz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%228e83a730-1a46-40ed-8797-1d2d98cac2d1%22%2c%22Oid%22%3a%2287154e23-b841-46b4-9e11-c38754b77768%22%7d


Tervetuloa maksuttomaan
 

YES LOPS -
verkkotyöpajaan

15.9.2020 klo 14.00 – 16.00

Laaja-alainen osaaminen

Oppiainerajat ylittävät kokonaisuudet
Temaattiset opinnot

Sisältö:·     

tavoitteet
arviointi

 
Kouluttajana Sanna Lehtonen,
toiminnanjohtaja, Valtakunnallinen YES ry
 
Ilmoittautuminen 9.9.2020 mennessä tämän
LINKIN kautta.
 
Osallistumislinkki ilmoittautuneille lähetetään
viimeistään pajaa edeltävänä päivänä.
 
 Yhteistyössä: Opinlakeus,
YES Etelä-Pohjanmaa, Valtakunnallinen YES ry

https://link.webropolsurveys.com/Participation/Public/4466b8fa-f129-4769-b8cd-8c66481249bd?displayId=Fin2037461
https://link.webropolsurveys.com/Participation/Public/4466b8fa-f129-4769-b8cd-8c66481249bd?displayId=Fin2037461
https://link.webropolsurveys.com/Participation/Public/4466b8fa-f129-4769-b8cd-8c66481249bd?displayId=Fin2037461
https://link.webropolsurveys.com/Participation/Public/4466b8fa-f129-4769-b8cd-8c66481249bd?displayId=Fin2037461


Yrittäjyyskasva-
tuksen asiaa!
Yrittäjyyden Ytimessä

11.11.2020

Varsinais-Suomen Yrittäjien linjauksesta ja yleisestä vallitsevasta

tilanteesta johtuen olemme päättäneet jättää tänä vuona risteilyn ja

fyysisen tapahtuman väliin ja toteuttaa se verkkotapahtumana

11.11.2020. Kyseessä tulee olemaan iltapäivällä toteutettava

muutaman tunnin innostava ja sisällöltään monipuolinen

kokonaisuus. Teemaksi olemme ajatelleet  Tulevaisuuden
oppiminen. Verkkotapahtuman lisäksi voidaan tarvittaessa järjestää

alueellisi/ paikallisia kokoontumisia. Ideoita sisältöön otetaan ilolla

vastaan!

 

 

Uusia webinaareja tulossa syksyllä 

Webinaari uudesta Mun juttu -digityökalusta 26.8. kello 15–16.
Webinaarissa käydään Tapun johdolla läpi, millaista osaamista

digityökalun avulla on mahdollista kehittää sekä millaisia tehtäviä

työkalu sisältää. Mun juttua voi edelleen tilata nettisivujen kautta.

 

YESin ja Suomen Yrittäjien  yhdessä järjestämä kaksiosainen

webinaari: Rohkeasti digiä! Yrittäjyyskasvatusta digipedagogiikalla

14.9. ja 28.9.

https://yesverkosto.us2.list-manage.com/track/click?u=91ce94633cd83ef90b4c0c5bc&id=9de50e785e&e=b3ea991ca2
https://yesverkosto.us2.list-manage.com/track/click?u=91ce94633cd83ef90b4c0c5bc&id=ec0e0bb04b&e=b3ea991ca2
https://yesverkosto.us2.list-manage.com/track/click?u=91ce94633cd83ef90b4c0c5bc&id=af32054c7e&e=b3ea991ca2

