LOVO - Lappilaiset osallistavat verkko-oppimisratkaisut (2016 - 2018)
LOVO-hankkeessa ajantasaistetaan lappilaisten verkko-oppimisratkaisujen menetelmiä ja toimintatapoja
vastaamaan digiajan haasteita ja mahdollisuuksia. Hankkeen tavoitteena on:
1.
2.
3.
4.
5.

tuottaa uusia digitaalisia oppimistapoja ja -sisältöjä
kehittää ja ottaa käyttöön osallistavia, oppijalähtöisiä menetelmiä verkkoympäristöissä
joustavoittaa opintopolkuja oppijalähtöisillä verkko-opintokokonaisuuksilla
kehittää uusia multimodaalisia palautteen antamisen tapoja verkko-opinnoissa
ottaa käyttöön digitaalisia osaamismerkkejä ja muita uusia digitaalisia osaamisen näyttämisen tapoja
6. tuottaa kansainvälinen englanninkielinen verkko-opintokokonaisuus
7. luoda uusia arviointimenetelmiä digitaalisiin oppimisympäristöihin ja -polkuihin

Hankkeen tuloksena lappilaiset digitaaliset oppimisympäristöt ja toimintatavat kehittyvät organisaatiolähtöisistä opetuksen välittäjistä oppijakeskeisyyttä vahvasti hyödyntäviksi. Tuloksena syntyy entistä saavutettavampia, joustavampia ja oppijalähtöisempiä osaamisen kehittämismahdollisuuksia sekä uusia digitaalisia
osaamisen näyttämisen ja tunnistamisen työkaluja ja tapoja.
Hanketta koordinoi Lapin ammattikorkeakoulu ja hankkeen osatoteuttajia ovat Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia /Ammattiopisto Lappia, Tornion kaupunki/Tornion kansalaisopisto, Lapin yliopisto
sekä Rovaniemen koulutuskuntayhtymä/ Lapin ammattiopisto ja Lapin matkailuopisto ja Lapin urheiluopisto.
Hanke rahoitetaan Euroopan Sosiaalirahaston Kestävää kasvua ja työtä 2014–20 Suomen rakennerahastoohjelmasta.

Tavoitteet
Rovaniemen koulutuskuntayhtymän hankkeen aikana lisätään sähköisissä oppimisympäristöissä tapahtuvia
oppimismahdollisuuksia. Kehittämisen kohteeksi nostetaan erityisesti yhteiset aineet, jotta eri toimipisteiden (Rovaniemi – Kittilä – Sodankylä – Kemijärvi) opiskelijoilla olisi yhdenvertaiset mahdollisuudet valita
yhteisiä aineita opintopoluilleen.
Ammatillisista aineista nostetaan kehittämiskohteiksi ne perustutkinnot/opinnot, joissa verkko-opinnot lisäävät mielekkäällä tavalla opiskelijoiden yksilöllisiä
mahdollisuuksia rakentaa joustavia ja henkilökohtaistettuja opintopolkuja tutkintouudistuksen tavoitteiden
mukaisesti. Hankkeessa ovat mukana seuraavat koulutusalat:
-

Lentokoneasentaja
Lähihoitaja, osaamisalaopinnot
Matkailu- ja ravitsemisala

Hankkeessa pilotoidaan lisäksi Rovaniemen koulutuskuntayhtymän omia osaamismerkkejä. Virtuaalinen
osaamismerkki on visuaalinen keino osoittaa tietoja, taitoja, osaamista
ja/tai saavutusta jota tutkinto- tai työtodistuksista ei löydy. RKK:n omalla osaamismerkillä voidaan osoittaa
laadullisesti syvempää osaamista, mikä tuo lisäarvoa
opiskelijalle.

Toimijat:
Riitta Tammenoksa
Anu Suopanki
Piia Semeri
Teemu Raasakka
Maria Jaatinen
Riitta Kaaretkoski
Johanna Riskilä
Tuomo Lahtinen
Tuomas Oinas

(LAO Porokadun toimipiste)
(LAO Porokadun toimipiste)
(UOPI)
(LAMO Toripuistikko)
(LAMO Toripuistikko)
(LAMO Toripuistikko)
(LAO Jokiväylä)
(LAO Jokiväylä)
(LAO Sodankylä)

Kustannukset ja rahoitus:
RKK:n osahankkeen kustannukset 132 701 €, omarahoitus 26 469 €

