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SISÄLTÖ

MITÄ OLEMME TEHNEET?

SEURAAVAT VAIHEET

MITÄ OLEMME TEHNEET?

Digitaaliset pakoresurssit (IO1) on nyt saatu
kehitettyä ja englanninkielinen versio on tällä
hetkellä saatavilla verkko-oppimisportaalissa

Haasteita on luotu neljälle eri taitotasolle:

(IO3)! Nämä 32 digitaalista pakohaastetta

johdanto, keskitaso, edistynyt ja taitaja -

käsittelevät kahta aihealuetta – kriittistä ja luovaa

tasolle, jotta pelaaja voi kehittää taitojaan

ajattelua sekä yrittäjyyshenkisyyttä. Kriittistä ja

tasolta toiselle.

luovaan ajattelua käsitellään 16 haasteessa, kuten
esimerkiksi: ”Nopeita päätöksiä”, ”Taitojen

Seuraavaksi haasteet käännetään kaikille

tutkiminen”, ”Lucky L. & Salainen Kanariansaari” ja

partnerikielille, jotta digitaaliset

” Jumissa valeuutisissa”. Yrittäjyysaihetta

pakoresurssit voidaan toteuttaa kaikissa

käsittelee myös 16 haastetta, kuten esimerkiksi

partnerimaissa

”Start-up kilpailu”, ”Aitajuoksu” ja ”Volcano”.
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Verkko-oppimisalustaa (IO3) on päivitetty edellisten

Täydennyskoulutusohjelman (IO2)

tuotosten kehitysvaiheiden mukaiseksi. Verkko-

englanninkielinen versio on nyt valmiina!
Koulutusohjelman avulla kouluttajat oppivat
hyödyntämään tuotettujen digitaalisten
XCAPE pakohaasteiden mahdollisuudet, sekä
käyttämään verkkopalvelua auttaakseen

oppimisportaalin kehittämisestä vastuussa oleva
partneri on seurannut digitaalisten pakoresurssien
kehittämisen etenemistä, jotta he pystyisivät
parhaalla mahdollisella tavalla, dynaamisesti ja
hauskasti toteuttamaan pakoresurssit verkkoalustalla

oppilaitaan kehittämään luovaan ja

siten, ettei koulutuksellinen näkökulma kärsisi.

kriittiseen ajatteluun, sekä yrittäjyyteen

Seuraavan vaiheen tavoitteena on julkaista

liittyviä perustaitoja, joita arvostetaan

verkkoalustalla IO1:n ja IO2:n partnerikielille käännetyt

korkealle eurooppalaisessa työmarkkinassa.

versiot.

Täydennyskoulutusohjelmassa käsitellään

Valitettavasti covid-19 pandemia o tehnyt

mm; digitaalisten pakohaasteiden

mahdottomaksi kasvokkaiset kokoukset, samoin kuin

kehittämistä ja arviointia, dynaamisissa

Islannin henkilöstön koulutustapahtuman

verkko-oppimisympäristöissä työskentelyn

järjestämisen. Olemme toiveikkaana, että voimme

metodologisia lähestymistapoja, erilaisia
tapoja toteuttaa digitaalisia pakotehtäviä ja

tavaten kasvotusten vielä keväällä 2021.

paljon muuta arvokasta tietoa kouluttajille,
jotka haluavat laajentaa tietämystään
digitaalisten pakotehtävien toteuttamisesta
opetuksessa.

Seuraava askel myös täydennyskoulutuksen
osalta on kääntää se kaikille partnerikielille,
jotta koulutus olisi toteutettavissa kaikissa
partnerimaissa.

TUTUSTU XCAPE
PROJEKTIN

SEURAA MEITÄ

VERKKOSIVUIHIN!

FACEBOOKISSA!

HANKE ON RAHOITETTU EUROOPAN KOMISSION TUELLA. TÄSTÄ JULKAISUSTA (TIEDOTTEESTA) VASTAA AINOASTAAN SEN LAATIJA, EIKÄ KOMISSIO OLE VASTUUSSA SIIHEN SISÄLTYVIEN
TIETOJEN MAHDOLLISESTA KÄYTÖSTÄ.

