
 

 

 

Opetusrobottien hyödyntäminen 
maahanmuuttajien opetuksessa 4 op,  
Kajaani 
Haluatko pysyä ajan hermoilla ja saada uutta intoa työhösi? Kaipaatko uudenlaisia välineitä ja työtapoja 
maahanmuuttajien opetukseen? Kehitä kanssamme omaa ja koko työyhteisösi osaamista opetusrobottien 
hyödyntämisessä!  

Kohderyhmä 

Ammatillisen koulutuksen opetus- ja ohjaushenkilöstö 

Sisällöt 

• Robotit ja robotiikka opetuksessa –johdatus opetusrobottien käyttöön ja soveltamiseen 
• Human Nao -opetusrobotit kielenopetuksen tukena 

Toteutus 
 
Koulutus on monimuotototeutus. Siihen sisältyy ennakkotehtävä, kaksi lähipäivää, webinaari sekä ohjattua 
verkkotyöskentelyä verkko-oppimisympäristö Optimassa.  

 Tule mukaan 
tutustumaan 

opetusrobottien 
hyödyntämisen  

keinoihin! 



  

Webinaarissa hyödynnetään Jyväskylän ammattikorkeakoulun Zoom Video Communications - 
verkkokokousjärjestelmää. 
 
Koulutuksen lähipäivät pidetään Kajaanissa, Edukai Oy:n tiloissa. Tarkempi luokkatila ilmoitetaan erikseen. 

• lähipäivä 8.10.2019 klo 10.00-16.00 
• webinaari 29.10.2019 klo 13.00-15.00 
• lähipäivä 12.11.2019 klo 10.00-16.00 

Kouluttajat 

Kouluttajina toimivat lehtori Pauliina Silvennoinen Jyväskylän ammattikorkeakoulusta sekä 
opetusteknologiasta vastaava kouluttaja, S2-opettaja Eija Makkonen Edukai Oy:stä. 

Hinta 

Koulutus on Opetushallituksen rahoittamaa opetustoimen henkilöstökoulutusta ja opetuskustannuksiltaan 
maksutonta kohderyhmään kuuluville osallistujille. 

Ilmoittautuminen 

Ilmoittaudu ti 24.9.2019 mennessä osoitteessa www.jamk.fi/opelle 
Lisätietoja ilmoittautumisesta: Eija Hirvi, eija.hirvi@jamk.fi 

Lisätietoja: 
Milla-Maarit Salo, milla-maarit.salo@jamk.fi, p. 040 764 2587 
Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Ammatillinen opettajakorkeakoulu,  
täydennyskoulutuspalvelut, Piippukatu 11, 40100 Jyväskylä 

www.jamk.fi/opelle 
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