Pohjois-Karjalan kirjastojen

digidiplomi.
Digiopastus

Nimi:

Minä digiopastajana -lähiopetus

Merkitse suorituksesi diplomiin. Siirrä
alkuperäisen digidiplomin merkinnät
päivitettyyn versioon.
Esitä diplomi esimiehellesi ja lähetä
verkkolomake 13.11. mennessä.
Tarvittaessa voit suorittaa verkkokursseja
kevääseen 2021 asti. Lisäohjeet saat
esimieheltäsi.
Tummennetut osiot ovat pakollisia
koulutuksia digidiplomin suorittajille

tammi-helmi

___________________________________

Turvallisesti verkossa -verkkokurssi
LIBOPPI: KIRJASTO YHTEISET

TALLENNE: AKE-VAARA

Kirjaston verkkopalvelut -verkkokurssi
LIBOPPI: POHJOIS-KARJALA

Adobe connect -webinaari

Digiajan viestintä

touko-kesä

maalis-huhti

TALLENNE: AKE-VAARA

B. Digiopastus, luennot 20.2.

LIBOPPI: POHJOIS-KARJALA

Mobiililaitteet ja tabletit -lähiopetus tai
verkkokurssi

Verkon vaarat -webinaari

A. Digiohjauksen taidosta 15.1. ja 16.1.

Microsoft Teams -verkkokurssi

Laitteet ja tietoturva

VERKKOKURSSI: LIBOPPI: POHJOIS-KARJALA
kurssiavain: digihanke2020

Valitse toinen koulutuspäivä:

Kirjaston omat laitteet -verkkokurssi

Vaara-kirjastojen viestintä ja some verkkokurssi
LIBOPPI: POHJOIS-KARJALA

Tekijänoikeudet-webinaari
LIBOPPI: KIRJASTO YHTEISET

Canva-verkkokurssi
LIBOPPI: POHJOIS-KARJALA

LIBOPPI: POHJOIS-KARJALA

Office 365 perusteet -verkkokurssi
LIBOPPI: KIRJASTO YHTEISET

Kirjasto digituen
yhteistyökumppanina

Tiedonhaku

heinä-elo

TALLENNE: AKE-VAARA

Tiedonhakua verkossa -verkkokurssi
LIBOPPI: POHJOIS-KARJALA

(Asiointipalvelut-verkkokurssi)
SIIRTYY ETÄKAHVIEN AIHEEKSI SYKSYLLE!

syys-loka

Kaikki irti Googlesta -webinaari

Digitapahtumat ja palvelut
paikkakunnallasi -lähiopetus

Digikoulutuspäivä 30.10.
Digihyvinvointi
Pohjois-Karjalan digituen verkosto
Työpajoja
Ohjevideo-työpaja

Oletko hankkeen aikana suorittanut digiasioihin liittyviä kursseja?
Jos olet, mitä?

Ilmoittaudu koulutuspäiviin, työpajoihin ja
webinaareihin osoitteessa:
akevaara.net/tulevat-koulutukset-2/
Koulutuspäiviin voi osallistua pääasiassa
myös etäyhteyden kautta
Hankkeen materiaaleja löydät Vaarakirjastojen yhteiseltä asemalta kansiosta
Digituki

Verkkokurssit osoitteessa: liboppi.fi
kirjastojen yhteinen Moodleoppimisympäristö
salasana kursseille pääsääntöisesti
digidiplomi
Mobiililaitteet ja tabletit-verkkokurssin
kurssiavain digihanke2020
Verkkokursseille ei ilmoittautumista

Vaarallinen digiklinikka

Vaara-kirjastojen yhteinen
vertaistuellinen Teams-ryhmä
Kysy digitukeen liittyviä
kysymyksiä ja anna vinkkejä
muille
Uusinta tietoa digiasioihin liittyen
Päivystys joka kuun viimeinen
perjantai 9-15
Ryhmässä oma kanava
digihankkeelle: kysy myös
hankkeeseen liittyviä kysymyksiä
Tiimi jää toimintaan myös
hankkeen jälkeen

Koronan tuomat muutokset
Verkkokursseja ja webinaareja voi tehdä
tarvittaessa 31.5.2021 asti. Esitä tässä
tapauksessa digidiplomi esimiehellesi ja
saat todistuksen opinnoistasi.
Jos olet suorittanut verkkokurssit 13.11.
mennessä, saat todistuksen opinnoista
hankkeelta jo marraskuun lopussa.
Yhteisessä koulutuspäivässä 30.10. on
digiteemaisia koulutuksia, joilla korvataan
suunniteltuja työpajoja ja koulutuksia

Lisätietoa hankkeesta:
projektityöntekijä
Leena Purma
leena.purma@joensuu.fi
p. 0504784712
Anniina Tikkanen 14.1.-13.6.
anniina.tikkanen@joensuu.fi

