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Tekninencheck in

1. Tarkista ja päivitä nimesi -> (Participants->rename)
2. Sano jotain ylevää– tarkastetaan samalla, että äänesi kuuluu 
ja näyt hehkeänä!
3. Kun äänesi kuuluu, voit mykistää ainakin mikrofonin.
4. Pidät mikrofonisi kiinni (mute), kun et puhu.
5. Olethan läsnä 100 %:sti?
7. Ota mukaan virtuaalista kärsivällisyyttä!
8. Rentoudu vielä hetkeksi, aloitamme klo 10.00
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ICE BREAKER

Ota mukaan tilaisuuteen arjen 
kuva omasta organisaatiostasi 
ja kerro kuvasta lyhyesti 
työpajan osallistujille.
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TP2 tavoite : 
OPISKELIJOIDEN TYÖELÄMÄVALMIUKSIEN 
VAHVISTAMINEN 

• Kansainvälinen työelämäkokemus ja TE-pedagogiikka 
• Opinnollistaminen ja osaamisen arviointi 
• Työelämätaitojen oppiminen kampuksella 
• Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen  



Aika Teema

Klo 9.40-10.00 Tekninen check

Klo 10.00-10.10 Tervetuloa! Kimmo och Camilla

Klo 10.10-10.40 Korkeakouluopettajan puheenvuoro 
työelämäläheisyydestä (Kati 
Selvenius)

Klo 10.40-11.10 Alumnipuheenvuoro: 
työelämäverkostojen vaikuttavuus
(Elina Sagne-Ollikainen)

Klo 11.10-11.40 Demola: Korkeakoulun ja työelämän 
yhteistyö

Klo 11.40-12.10 TAUKO

Klo 12.10-12.50 Vertaisarviointi (Annica ja Camilla), 
breakoutroomit?

Klo 12.50-13.00 Kiitokset ja joulukuun seminaarin 
ideointi
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Klo 11.10-11.40 Demola: Korkeakoulun ja työelämän 
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Klo 12.10-12.50 Vertaisarviointi (Annica ja Camilla)
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Vertaisarviointiprosessi

Annica Isacsson 
Camilla Wikström-Grotell 



Jokainen TP 2 korkeakoulu / yliopisto
tuottaa arviointikorkeakoulukohteesta yhden 
kuvan, joka kuvaa vertaiskorkeakoulun 
tuotokset  
(5 min. )
ja
esittää koko TP2-ryhmälle yhden 
keskustelukysymyksen (1 -2min.)

Kuva	etukäteen	Camillan	sähköpostiin	20.10	mennessä!
cwg@arcada.fi
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KIITOS
Loppuseminaari-idea: 

Työpaketti 2:sen tulosten esittelyt: pecakucha tuotoksista (3 min/ 
9 kalvoa per esitys) + kirjan Oppiva asiantuntija ja asiantuntijaksi 
oppiva julkistaminen
- PechaKuchat valmiina ennakkomateriaalina + ennakkokysymykset, 
jotka pohtivat työpaketin teeman kautta: opiskelijoiden 
työelämävalmiuksien vahvistaminen toteutui ja miten tästä eteenpäin 
(Kotila valmistelee) – kesto 25 min

- PecaKuchat tulevat padletille etukäteen
- Kirjan julkkariosuus: (Kimmo valmistelee) -kesto 20 min


