Jytyn työhyvinvointivalmennusta terästettiin
3T Opetusmultimedioilla
Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jyty tarjoaa laajasti työturvallisuuteen ja -hyvinvointiin liittyviä kursseja,
joissa syvennytään eri aihepiireihin,
kuten työhyvinvointiin, työpaikkakiusaamiseen, henkilöstöpolitiikkaan ja
ajankohtaisiin aiheisiin. Lisäksi uusille
toimijoille järjestetään yleisluonteisia
peruskursseja. Kyseiset kurssit ovat
kiinnostaneet henkilöstön edustajiamme ja kysyntä kursseille on ollut
kiitettävää.
Tarjoamme myös verkkokoulutusta
runsaan lähikoulutuksen lisäksi.
Verkkokurssit ovat hyvä vaihtoehto
heille, jotka syystä tai toisesta haluavat
opiskella kotona/töissä. Tällöin kurssin
voi suorittaa ilman matkustamiseen
menevää aikaa omassa aikataulussa.
Vuorovaikutusta myös
verkkokurssilla

Työhyvinvointikurssi-valikoimaamme
lisäsimme työhyvinvoinnin verkkokurs-

sin, joka on suunnattu jo peruskurssin
käyneille henkilöstön edustajille.
Toteutimme kurssin verkossa Optimatyöympäristössä käyttäen apuna 3T
Opetusmultimedioita. Kurssi koostui
neljästä osiosta ja joka viikko aukesi
uusi osio sekä vanha sulkeutui. Näin
kurssin pituudeksi tuli kuukausi ja
laskennallinen kurssin kesto oli 15 h.
Aikatauluttamalla kurssin selkeän
tiiviiksi ja ohjaamalla kurssilaisia
aktiivisesti olemme saaneet kaikkien
verkkokurssiemme suorittamisprosentiksi yli 95 %. Jokaisella viikolla
oli keskimäärin 3-4 kysymystä, joiden
materiaalina käytimme aiheeseen
liittyvää multimediaa. Kurssilla oli
oma ohjaaja, joka aktiivisesti päivittäin
tarkasti ja kommentoi tehtäviä sekä
piti myös vuorovaikutusta yllä. Omaan
pohdintaan kannustettiin. Lisäksi
allekirjoittanut hoiti kurssin teknisen
toteutuksen ja tuen.

Mielestäni hyvää kurssissa oli...
eli suoria lainauksia Jytyläisiltä:
”Multimediat. Ne oli ihan
huippua. Myös aihepiiri oli
erittäin kiinnostava.”
”Hienot ja toimivat
luentomateriaalit.
Tällaisia lisää.”

”Verkko-opiskelu on kaiken
a ja o. Täällä on pitkät
välimatkat, nyt ei mennyt
aikaa matkustamiseen.”
”Nuo multimediat olivat
ihania, niitä lisää...”

”Lisää tälläisiä kursseja,
ainoa asia, joka on ”puute”,
on kasvotusten ryhmässä
syntyvät keskustelut.”
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Motivoivaa ja modernia

Multimedian käyttö koettiin motivoivana ja helppona. Kurssilaisten
vastaukset pohjautuivat multimediaan
liittyvään faktaan sekä omaan pohdintaan ja johtopäätöksiin. Palaute
vastauksiin tuli ohjaajalta nopeasti.
Multimedioita oppimisvälineenä
kehuttiin palautteissa mm. huipuksi,
mielenkiintoisiksi ja ihaniksi. Palautteiden perusteella kaikki kurssilaiset olivat
valmiita suosittelemaan multimediaan
pohjautuvaa kurssia muille sekä itsekin
osallistumaan vastaavalle tulevaisuudessa.
Kurssin järjestäjän kannalta multimedioiden käyttö oli helppoa ja
nykyaikainen ratkaisu. Toisilla verkkokursseillamme käytämme aihepiiriin
liittyvää kirjaa tms. oheismateriaalina.
Tällä kertaa multimedia korvasi kirjan.
Multimedian vahvuus oli helppous
ja sen motivoiva vaikutus, toisaalta
miinuksena se, että kurssilta ei jäänyt
osanottajille muuta materiaalia kuin
omat vastaukset.

