Maksuttomat MOOC-kurssit—
Kilpailuetu satakuntalaisille
pk-yrityksille
Porin yliopistokeskuksessa 20.4.2016, klo 9.00—11.30, luokka 327
Koulutus ja osaamisen hankinta elävät globaalin dataverkoston mahdollistamaa
muutosvaihetta. Opetus, koulutus ja perehdytys toteutuvat yhä useammin verkossa toimivien oppimisympäristöjen avulla, jotka tarjoavat osaamisen hankkimiseen
tai kehittämiseen kustannustehokkaita ja kansainvälisiä vaihtoehtoja.
Tule kuulemaan, mitä mahdollisuuksia ilmaiset verkkokoulutukset yrityksille
tarjoavat. Tapahtumassa kerrotaan avoimen verkkokoulutuksen mahdollisuuksia
ja saat samalla tietää, miten löytää kiinnostavia kursseja eri palveluntarjoajilta.
Lisäksi keskustelua siitä, minkälaisia tarpeita satakuntalaisilla pk-yrityksillä on
Massive Open Online Courses (MOOC) -verkkokurssien koulutustarjontaan, palveluihin ja käyttöön liittyen.
Ajatar-hankkeen puitteissa järjestettävän tapahtuman ideana on esitellä avoimen
verkkokoulutuksen ja siihen liittyvien MOOC -kurssien hyödyntämismahdollisuuksia yrityksen ICT-osaamisen kehittämisen tueksi. Tapahtuman tavoitteena on tiivistää yliopiston ja satakuntalaisten pk-yritysten yhteistyötä avointa verkkokoulutusta hyödyntävässä osaamisen hankinnassa.
Tapahtuma ei edellytä teknistä taustatietoa aiheesta. Sivuston
kautta voit tutustua aiheeseen jo ennalta. Mukaan toivotaan
avointa asennetta. Tapahtuma on maksuton.

Ohjelma Luokka 327
TEEMA: ”Maksuttomat MOOC-kurssit—Kilpailuetu satakuntalaisille pk-yrityksille”
9.00 Ilmoittautuminen
9.10 Avaus ja johdatus päivän teemaan
Janne Harjamäki / TTY
MOOC-ilmiö
9.25 MOOC-kurssi tuotteen jakelukanavaksi
Pirjo Suhonen / ALO Finland
MOOCin valinta tuotteen jakelukanavaksi.
Tutustuminen MOOC-kurssin suunnitteluun ja rakentamiseen
10.00 MOOC-kursseista kilpailuetua yrityksille
Ajatar-tiimi / TTY
MOOCin hyödyntämismahdollisuuksia ja niiden käyttöönottaminen yrityksissä, sekä TTY/Ajatar-tiimin kautta saatava maksuton tuki. Katsaus yritysten MOOC-tilanteesta.
MOOC-kurssien löytäminen; Esittelyssä sivustojen oma kurssitarjonta (katalogit) ja netin MOOC-hakukoneet sekä Ajatarhankkeessa tuotettu MOOC-kurssien listaus.
Ryhmätyö: Kiinnostavien kurssien etsiminen
- avoinsatakunta.fi-sivuston kurssilistaus
- Palvelutarjoajien (sivustojen) omat katalogit
- MOOC-hakukoneet
MOOC-kurssikokoelman kehittämistä satakuntalaisten pkyritysten ICT-tarpeisiin ja avointa keskustelua MOOCkurssikokoelman tarpeista.

Ilmoittautuminen:
17.4.2016 mennessä
janne.harjamaki@tut.fi,
p. 040 826 2714 tai
www.avoinsatakunta.fi

Tapahtuma on maksuton!
ICT-aiheinen
MOOC-kysely
jatkuu verkossa.
Vastaa ja vaikuta!
Lisätietoa
tapahtumasta
www.avoinsatakunta.fi
Sivusto avoimuutta edistäville hankkeille Satakunnassa
Seuraa myös twiittejä
#avoinsatakunta

11.20 Jatkotoimenpiteet
Janne Harjamäki / TTY
11.30 Tilaisuus päättyy
Ajatar-tiimi paikalla myös tapahtuman jälkeen. Erinomainen
tilaisuus keskustella MOOC-verkkokurssien hyödyntämisestä
juuri sinun tai yrityksesi tarpeisiin.

AJATAR -hanke:
Ajatar-hankkeessa edistetään muun muuassa avoimen datan ja
avointen verkkokoulutusten hyödyntämistä satakuntalaisissa
pk-yrityksissä.
Ajatar-hankkeen yhteystiedot: Jari Leppäniemi, p. 040 826 2820, jari.leppaniemi@tut.fi

