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DIGITAIDOT TUTUIKSI!

Valmistaudu opiskelemaan – 
digikurssi kuntakokeilun asiakkaille 
19.–28.10.2021
Käytämme joka päivä erilaisia sovelluksia, jotka helpottavat 
ja nopeuttavat asioiden hoitoa. Digitaaliset laitteet, sovel-
lukset ja ohjelmat ovat tulleet jäädäkseen myös ammatilli-
seen koulutukseen. Siksi opiskeleminen on parhaimmillaan 
joustavaa ja jopa ajasta ja paikasta riippumatonta. 

Tule sinäkin ottamaan digitaalisen opiskelun välineet hal-
tuun. Varsinkin, jos haaveilet uuden ammatin opiskelemi-
sesta, on tämä ilmainen kurssi sinulle sopiva. Meillä on opis-
kelua varten tila, missä on tarvittavat laitteet.

Kurssilla opit ammatillisessa koulutuksessa tarvittavia digi-
taitoja ja tutustut oppimisympäristöihin, jotta pääset suju-
vasti opiskelun alkuun. Aloitamme alkeista. Kurssin aikana 
voit suorittaa digitaalisen osaamismerkin: Digitaidot tutuksi.

Koulutus on tarkoitettu kuntakokeilun asiakkaille, joilla ei 
vielä ole digitaitoja, tai joiden taidot ovat vähäiset.

Koulutuksen sisältö

Kurssi toteutetaan kahden viikon aikana, kolmena päivänä 
viikossa, osin lähi- ja osin etäopiskeluna.

1. VIIKKO

 • ti–ke 19.–20.10.2021 klo 8–12 sekä  
to 21.10.2021 klo 12.30–15.30

 • Tutustutaan yhdessä oppimisympäristöihin.
 • Kirjaudutaan Taitotalon tunnuksilla koneelle ja O365-

ympäristöön.
 • näppäimistö tutuksi
 • Teams-kokoukseen liittyminen

Etäopiskelutaidot harjoitellen tutuksi

 • Miten Teamsin avulla opiskellaan?
 • Harjoitellaan Teamsin käyttöä opiskelun tukena.
 • tiedonhaku, käsittely ja tallennus
 • tiedostojen tallennus ja käyttö harjoitellen tutuksi 

(OneDrive)
 • tiedon hakeminen internetistä ja sen käytön harjoittelu

2. VIIKKO 

 • ti 26.10. klo 12.30–15.30 sekä  
ke–to 27.–28.10.2021 klo 8–12

 • ajan- ja tiedonhallinta opiskelun tukena
 • Opi oman ajan hallintaa ja kalenterin käyttöä opiskelun 

tukena (Outlook).
 • opiskelun ja työnhaun SOME-taidot
 • Facebookin ja muiden SOME-välineiden käyttö 

opiskelun ja työnhaun tukena

Digitaidot harjoitellen haltuun

 • Kerrataan ja harjoitellaan opittuja digitaitoja 
monipuolisesti.

Olenko kuntakokeilun asiakas?
Kuntakokeilun asiakkaita ovat 

 • työttömät työnhakijat, työllistettynä olevat ja 
työllistymistä edistävissä palveluissa olevat, joilla 
ei ole oikeutta ansiopäivärahaan. 

 • kaikki alle 30-vuotiaat riippumatta siitä, saavatko 
he työmarkkinatukea, työttömyyspäivärahan 
peruspäivärahaa vai ansiopäivärahaa. 

 • kaikki vieraskieliset ja maahanmuuttajat iästä 
ja työttömyyteensä liittyvästä etuudesta 
riippumatta. 

Mitä se digi 
tarkoittaa?

Tekemällä oppii  
ja harjoitus  

tekee mestariksi.

Kätevää ja  
ketterää 

tiedonhallintaa.
Ajasta ja paikasta 

riippumatonta 
työskentelyä!

Some on hyvä renki, 
kun isäntä istuu 

näppiksillä!

https://www.taitotalo.fi/opiskelijalle/tyollisuuden-kuntakokeilu-taitotalossa/digitaidot-tutuksi

