
Digiohjaaja MOOC (3 op)

Digiohjaaja MOOC on tarkoitettu kaikille 

digiohjauksesta kiinnostuneille. Teemoina 

MOOCissa ovat ohjauksen ja digiohjauksen 

käsitteet, digiohjauksen prosessit ja toimintatavat, 

vuorovaikutus ja läsnäolo digiohjauksessa, 

digiohjauksen tilat, laitteet ja välineet sekä 

tietoturva, tietosuoja ja tekijänoikeudet 

digiohjauksessa. MOOCissa huomioidaan myös 

digiohjauksen etiikka ja saavutettavuus. 

Osallistuja ymmärtää digiohjauksen toimintatapoja, 

prosesseja ja käyttötilanteita ja tunnistaa digi-

ohjaukseen liittyviä vuorovaikutuksen ja läsnäolon 

keinoja sekä eettisiä pelisääntöjä. Osallistuja tuntee 

ja kokeilee käytännössä digiohjausvälineiden 

käyttöä ja ymmärtää digiohjaukseen liittyviä 

tietoturva- ja tietosuoja- kysymyksiä ja tunnistaa 

niiden soveltamistilanteita omassa ohjaustyössään. 

Digiohjaaja MOOCin sisällöt, materiaalit ja 

tehtävänanot ovat kaikkien vapaasti 

hyödynnettävissä avoimella blogisivustolla. 

MOOC on osa Oamkin Sosiaali- ja terveysalan 

yksikön opintosuunnitelmaa ja se on tarjolla 

syksystä 2020 lähtien Campusonline.fi -portaalissa

kaikille Suomen amkien opiskelijoille sekä avoimen 

ammattikorkeakoulun opiskelijoille.

Korkeakouluun! (27 h / n. 1 op)

Korkeakouluun! UraMOOC oli tarkoitettu toisen asteen opiskelijoille, jotka 

suunnittelevat korkeakouluopintoja joko yliopistossa tai ammattikorkeakoulussa. 

Tässä UraMOOCissa annettiin valmiuksia korkeakouluopiskeluun, parannettiin 

digiopiskelukyvykkyyttä ja orientoitiin sujuvaa siirtymää toiselta asteelta 

korkeakouluopiskelijaksi. Teemasisällöt olivat korkeakouluopiskelun arki, 

tulevaisuuden osaamistarpeet työelämässä ja oma polku korkeakouluun.

Korkeakouluun! –materiaalit on julkaistu avoimella blogisivustolla, josta ne ovat 

kaikkien vapaasti hyödynnettävissä. Sivustolta löytyy myös materiaalin pohjalta 

tuotettu Opon opas, jota opinto-ohjaajat voivat hyödyntää omien opiskelijoidensa 

ohjauksessa korkeakouluopintojen polulle.

Työelämään! (3 op)

Työelämään! UraMOOC on tarkoitettu opintojen loppuvaiheessa oleville 

korkeakouluopiskelijoille. UraMOOCissa harjoitellaan valmiuksia työelämään 

siirtymiseen uraohjauksen ja uravalmennuksen keinoin. Teemasisällöt ovat: kohti 

omaa uraa, itsetuntemus ja oma osaaminen, muuttuva työelämä ja uravisio, 

työelämätietous, työelämätaidot, työnhaku, tulevaisuuden työ sekä ammatillinen 

kasvu ja urasuunnitelma.  Tavoitteena on, että opiskelijalla on luottamus ja 

välineitä siihen, että hän voi vaikuttaa omaan uraansa ja tulevaisuuteensa. 

MOOCin sisällöt ovat nähtävillä ItsLearning-alustalla. Opintojakso on Centria-

amkin opintotarjonnassa ja se tulee tarjolle kaikille Suomen amkien opiskelijoille 

Campusonline.fi -portaalissa. Opintojaksosta tuotetaan myös englanninkielinen 

toteutus lukuvuoden 2020-2021 aikana.

MOOCilla digiohjaajaksi,  

korkeakouluun tai työelämään!
DIGIOHJAUSTA KAIKILLE! –HANKKEESSA PILOTOITIIN KOLME ERILAISTA MOOCIA, JOIDEN SISÄLTÖJÄ, 

MATERIAALEJA JA TEHTÄVÄNANTOJA VOIVAT HYÖDYNTÄÄ SEKÄ OHJAAJAT ETTÄ OPISKELIJAT. 

KAKSI MOOCEISTA ON MAHDOLLISTA SUORITTAA TULEVAISUUDESSA SUOMEN AMMATTIKORKEAKOULUJEN 

YHTEISEN DIGITAALISEN OPINTOTARJONTAPORTAALIN, CAMPUSONLINE.FI KAUTTA

https://digiohjaajacmooc.blogspot.com/
https://campusonline.fi/
https://korkeakouluun.blogspot.com/
https://korkeakouluun.blogspot.com/p/blog-page.html
https://centria.itslearning.com/planner/qopqH0Gp7kSvdAyyQHGveg
https://campusonline.fi/
https://campusonline.fi/

