
Innopaja@koulut, Kaarina
Tiivistelmä:
Kehittämishankkeen  tarkoituksena  on  rohkaista  ja  innostaa  opettajia  opetusteknologian  käyttöön.  Tavoitteeseen  pyritään  ottamalla  sivistystoimialueen  oppilaitoksissa  tarvelähtöisesti  syntyneet  ideat  osahankkeina  
hankesateenvarjon alle ja tukemalla niiden joustavaa toteuttamista ja kehittämistä tieto- ja viestintätekniikkaa hyödyntäviksi pedagogisiksi käytänteiksi. Kehittämishanke toimii yhteistyössä vuotta myöhemmin vastaavalla  
toimintaidealla mukaan tulleen Innopaja@koulut Turku kanssa. 

OPPIAINE äidinkieli, lukeminen ja kirjoittaminen

KUVAT VIDEOT 
          

LAITTEET OHJELMISTOT
-tietokone (ilman nettiyhtyttä) -tekstinkäsittelyohjelma

-tulostin

OPPIMISTILA 
-siirtymää projektimaiseen ja oppiainerajoja ylittävään oppimiseen; mahdollistaa oppilaslähtöistä ja vertaisoppimista
-mihin 2000-luvun taitoihin liittyy? Luovuus, kommunikaatio, yhteistyö, tvt-taidot

 1. HYVÄ KÄYTÄNNE

OTSIKKO: Teematyöskentelyä tragetonmenetelmällä – Intelligent på tangent

kohderyhmä: alku- ja esiopetus

teemat: oppimisympäristöt, laitteet ja ohjelmistot opetuskäytössä
kieltenopetus

  avainsanat:  Tragetonin menetelmä, teematyöskentely, tekstinkäsittelyohjelma

Lukemaan ja kirjoittamaan opettelemiseen voidaan esiopetuksessa käyttää tragetonmenetelmään pohjautuvaa tekstin tuottamista tietokoneella ja tekstinkäsittelyohjelmalla. Oppilaat kirjoittavat tietokoneella teemana olevasta 
aiheesta tekstejä, jotka voivat olla tarinoita, satuja, faktatietoja tms.  Tekstejä yöstetään eri tavoin, joko ennen tulostamista tai vasta sen jälkeen käsin. Tekstit luetaan luokalle.

Oppilaat tarvitsevat käyttöönsä tietokoneen, jossa tekstinkäsittelyohjelma sekä tulostimen.

Luokassa  työskennellään  tietyn  teeman  (esim.  muumit)  alla.  Oppilaat  saavat  tuoda  kotoaan  aiheeseen  sopivaa  rekvisiittaa,  kuten  kirjoja,  cd-  ja  dvd-levyjä,  pehmoleluja  jne.  Luokassa  tavaroista  laaditaan  näyttely.  
Teematyöskentelyn aikana aihetta työstetään eri tavoin, luetaan kirjoja, keskustellaan aiheesta, kuunnellaan musiikkia, lauletaan, katsellaan elokuvia jne. Teematyöskentelyn tavoite on lopuksi tuottaa teksti aiheeseen liittyen,  
parityöskentelynä. Tulostettuja tekstejä työstetään esimerkiksi kuvittamalla niitä piirtämällä. Lopuksi tekstit luetaan koko luokalle.

Käytännön kokemuksena on ollut,  että  oppilaat kirjoittavat  mielellään tietokoneella ja  tuotos on usein pidempi ja  parempi kuin jos käytössä olisi  tavanomainen kynä ja  paperi-menetelmä. Teematyöskentely näyttää  
parantavan tekstin laatua antaessaan oppilaille laajemman taustan kirjoittaa. Tietokoneiden oikeinkirjoitusapu antaa oppilaille mahdolllisuuden saada apua oikeinkirjoitukseen. Myös pareittain työskentely tuo oppilaiden  
välille keskustelua kielestä: "Mikäköhän tuossa sanassa on väärin kun sanan alla on punainen viiva.", "Kokeile kahta k-kirjainta!"

linkki: http://digi-ope.com/blog/?cat=19 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

OPPIAINE kaikki

KUVAT VIDEOT 

http://digi-ope.com/blog/?cat=19
mailto:Innopaja@koulut
http://www.oph.fi/download/137956_B1_Sarakorpi.pdf
mailto:Innopaja@koulut


LAITTEET OHJELMISTOT 
iPad

OPPIMISTILA 
-koulutusympäristön monipuolistaminen laitteilla
-mihin 2000-luvun taitoihin liittyy? tvt-taidot

2 . HYVÄ KÄYTÄNNE

OTSIKKO: O  ppilaille ja opettajille iPad  

kohderyhmä: kaikki

teemat: oppimisympäristöt, laitteet ja ohjelmistot opetuskäytössä
tabletlaitteet opetuksessa

  avainsanat:  tabletlaite, opettaja

Koulujen hankkiessa tabletlaitteita oppilaille, on tärkeää huolehtia myös siitä, että opettajilla on vastaavanlaiset laitteet omassa käytössään. Tämä varmistaa sen, että opettajilla on hyvät mahdollisuudet opetella itsenäisesti  
laitteiden käyttöä, mikä on edellytyksenä sille, että laitteita osataan hyödyntää myös opetuskäyttössä.  Jos opettajilla ei ole mahdollisuutta  käyttöön, riskinä on, että myös oppilaiden tabletlaitteet jäävät käyttämättä.

Käytössä tulee olla riittävästi tabletlaitteita oppilaille luokkatyöskentelyyn ja jokaiselle opettajalle henkilökohtaiseen käyttöön hankittu laite. 

Opettajat tutustuvat ensin itse tabletlaitteen ominaisuuksiin ja käyttömahdollisuuksiin ja ottavat ne sen jälkeen opetuskäyttöön. 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

OPPIAINE äidinkieli, ilmaisutaito

KUVAT
oppilaiden Puppet Pals-sovelluksella toteutettu kertomusvideo



oppilaita kuulokkeineen puhumassa kertomusta iPadilla kehittämishankkeen blogisivulta, Blogipostauksen otsikko PuppetPals2

VIDEOT
           oppilaiden tekemiä Puppet pals -videoita kehittämishankkeen blogisivulta, Blogipostauksen otsikko PuppetPals2

LAITTEET OHJELMISTOT 
iPad Puppet Pals 2
kuulokkeet iMovie

YouTube

OPPIMISTILA 
-oppilasta osallistava opetusmenetelmä
-mihin 2000-luvun taitoihin liittyy? Luovuus, tvt-taidot

 3. HYVÄ KÄYTÄNNE

OTSIKKO: Videokertomuksia iPadilla

kohderyhmä: perusopetus

teemat: oppimisympäristöt, laitteet ja ohjelmistot opetuskäytössä
tabletlaitteet opetuksessa

  avainsanat:    Puppet Pals -sovellus, videokertomus

Oppilaiden ilmaisu- ja ajattelutaitoja kehittävää kerrontaa voidaan tukea tabletlaiteella ja kerrontatyökaluksi sopivalla sovelluksella (appsilla). 

Oppilaiden käyttöön tarvitaan tabletlaitteet ja kuulokkeet sekä laitteisiin Puppe Pals 2- ja iMovie -sovellukset. Koululla tulee olla käytössä YouTube -tili oppilaiden tekemien videoiden verkkoon jakamista varten.

Oppilaat tekevät itse puhutun äänellisen kertomuksen appsilla, jonka ominaisuuksiin kuuluu myös hahmojen liikkuminen. Kertomukseen voidaan valita myös musiikki. Tabletlaitteeseen liitettävät kuulokkeet helpottavat  
luokkatyöskentelyä siinä vaiheessa, kun monta oppilasta äänittää kertomustaan samanaikaiseksi. Äänitteet voivat olla korkeintaan kahden minuutin pituisia, mutta pidempiä kertomuksia saadaan tehtyä liittämällä useampia 
kahden minuutin videoita yhteen iMovie-sovelluksella. Oppilaiden videot jaetaan nähtäville koulunYouTube -kanavalle.

Oppilaat olivat olleet innoissaan saadessaan aikaan niin hienoja ja ammatimaisia videokertomuksia!

linkki: http://digi-ope.com/blog/?cat=87  
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

OPPIAINE kaikki

KUVAT VIDEOT 
          

LAITTEET OHJELMISTOT 
-tietokoneet -Google-dokumentti
-dataprojektori

OPPIMISTILA 
-mahdollistaa yhteistoiminnallista, vuorovaikutuksessa tapahtuvaa ja oppilasta osallistavaa oppimista
-mihin 2000-luvun taitoihin liittyy? informaation lukutaito, yhteistyö, kommunikointi, tvt-taidot

http://digi-ope.com/blog/?cat=87%20%20
http://digi-ope.com/blog/?cat=87%20%20
https://itunes.apple.com/en/app/google-drive/id507874739?mt=8
http://digi-ope.com/blog/?cat=87
https://itunes.apple.com/en/app/youtube/id544007664?mt=8
http://www.youtube.com/watch?v=5YbA-g1meCg
http://www.youtube.com/watch?v=r1r_EwwCgPs


3. HYVÄ KÄYTÄNNE

OTSIKKO:  Opiskelutekstin avaaminen

kohderyhmä: perusaste, lukiokoulutus

teemat: oppimisympäristöt, laitteet ja ohjelmistot opetuskäytössä
vuorovaikutuksessa tapahtuva oppiminen

  avainsanat: käsite, selitys, luetun ymmärtäminen, google-dokumentti, yhteiskirjoittaminen

Opetustekstit ja eri oppiaineissa käytetyt lisätekstit sisältävät käsitteitä joita pitää avata, jotta aihe ymmärretään tai sitä voidaan syventää. Lisäksi opetuksessa on tärkeää tukea luetun ymmärtämisen kehittymistä.  
Opetusmateriaalissa olevat käsitteet kerätään yhteistoimin kaikkien käytössä olevaan ja kaikille näkyvään dokumenttiin ja selitetään ne sinne yhdessä.

Oppilaat tarvitsevat tietokoneita tekstin käsittelyyn ja luokassa tulee olla dataprojektori tekstin heijastamiseksi näkyviin. Opettajalla tulee olla tili palveluun, jossa voi luoda tekstidokumentin, jolla useampi kirjoittaja voi  
kirjoittaa tekstiä samanaikaisesti. Tällainen ominaisuus on esimerkiksi Google driven tekstidokumentilla 

Käsiteltävää aihealuetta opitaan käsitteitä avaamalla. Oppilaat lukevat uuden tekstin, josta yhdessä kootaan uudet käsitteet samalle, kaikkien näkyvissä ja muokattavissa olevalle dokumentille. Opettaja jakaa linkin, jolla  
oppilaat pääsevät kirjoittamaan  tekstidokumenttiin, johon hän on jakanut kaikille oppilaille kommentointi- ja muokkaisoikeudet. Dokumentti heijastetaan luokan dataprojektorilla kaikkien näkyville.  Oppilaat kirjoittavat  
löytämänsä tuntemattomat käsitteet dokumentille. Lopuksi niille kirjataan yhdessä ymmärrettävä, omasanainen selitys.  Käsitteet, selitykset ja selityksen täydennykset laitetaan dokumentille omilla väreillään.

Työstettävän dokumentin heijastaminen seinälle saa prosessin näkymään kaikille, ja tekee siitä mielenkiintoisen. Oppilaat oppivat yhdessä, ja innostuminen asiaan säilyy paremmin.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

OPPIAINE kaikki oppiaineet

KUVAT VIDEOT 
          

LAITTEET OHJELMISTOT 
iPod kalenteri
dataprojektori muistiinpanot

OPPIMISTILA 
-mahdollistaa vuorovaikutuksessa tapahtuvaa ja oppilasta osallistavaa oppimista
-mihin 2000-luvun taitoihin liittyy? Oppimaan oppiminen, yhteistyö, kommunikointi, tvt-taidot

 4. HYVÄ KÄYTÄNNE

OTSIKKO: V  astuunottamista koulutyöstä opitaan yhteistuumin tiimeissä  

kohderyhmä: perusaste

teemat: oppimisympäristöt, laitteet ja ohjelmistot opetuskäytössä
vuorovaikutuksessa tapahtuva oppiminen

  avainsanat:    oppilastiimi, tiiminvetäjä, vastuunotto, läksyt, valvonta, tiedottaminen, ryhmätyöskentely, yhteistyötaidot, tuotosten jakaminen

Vastuunottoa yhteisistä tehtävistä ja kotitehtävien tekemisestä voidaan oppia yhteistyössä ja tiiminä. Samalla opettaja saa tiimiltä tietoa siitä, kuinka hyvin kukin oppilas on huolehtinut vastuutehtävistään ja läksyjen  
tekemisestä. Tiimissä yhteistoimin tapahtuva valvonta antaa myös opettajalle tarvittavia välineitä tukea oppilaiden itseohjautuvuutta ja puuttua tarvittavalla tavalla laiminlyönteihin. Kirjaamiseen ja opettajalle raportoimiseen  



tiimit ja tiiminvetäjät käytettävät mobiililaitteita ( iPod).

Tiimin vetäjä tarvitsee käyttöönsä iPodin ja opettaja tietokoneen.

Vastuullisuuden opettelua varten ja oman toiminnan seuraamisen avuksi luokka jaetaan 3-6 oppilaan tiimeihin. Jokainen tiimi valitsee keskuudestaan tiiminvetäjän, jonka yhdeksi vastuualueeksi tulee kotitehtävien tai muiden 
vastuutehtävien tekemisistä/onnistumisista tiedottaminen opettajalle. Raportointiin käytetään iPodin muistiinpanot toimintoa, johon tiimin vastuuhenkilö merkkaa tuntien alussa tiiminsä kotitehtävien muistamiset. Opettaja  
seuraa tehtyjä merkintöjä iCloud -verkkosovelluksen avulla, pitää tiedoista omia muistiinpanoja, ja ottaa tarvittaessa yhteyttä myös huoltajiin. Lisäksi muistiinpanot-toiminnon avulla voi julkaista teksitituotoksia muiden 
nähtäväksi käsilaitteella tai esiteltäväksi luokan edestä. Toinen tuotosten jakamisen väline on kuvaaminen ja tarkastelu opettajan tietokoneen kuvavirta-kansiosta. Toinen vaihtoehto  tiiminvetäjän raportointiin opettajalle on 
merkinnät iPodista luokan yhteiseen kalenteriin aina tuntien alussa. Päivän loputtua opettaja katsoo merkinnät omalta laitteeltaan ja organisoi tarvittavat toimenpiteet.  

Menetelmää kokeilleiden opettajien mielestä järjestelmä on toiminut hyvin ja opettanut vastuunkantoa. Oppilaat ovat oppineet myös yhteistyön tekemisen taitoja.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

OPPIAINE matematiikka

KUVAT VIDEOT 
          

LAITTEET OHJELMISTOT 
-iPad
-AppleTV
-dataprojektori

OPPIMISTILA 
-mahdollistaa oppilasta osallistavaa, vuorovaikutuksessa tapahtuvaa ja vertaisoppimista
-Mihin 2000-luvun taitoihin liittyy? Luovuus, ongelmanratkaisutaidot, tvt-taidot

5. HYVÄ KÄYTÄNNE

OTSIKKO: Lisätehtäviä matematiikkaan

kohderyhmä: perusopetus

teemat: oppimisympäristöt, laitteet ja ohjelmistot opetuskäytössä
osallistavat opetusmenetelmät

  avainsanat:    eriyttäminen, lisätehtävät

Matematiikan opettamisessa on käyttöä lisäoppimiseen motivoiville ja eriyttäville menetelmille. Jotkut oppilaista saavat oppitunneilla hajoitustehtävänsä valmiiksi ennen muita. Siinä vaiheessa ei tarvitse alkaa pyörittää  
peukaloitaan, vaan voi alkaa luovaksi: Oppilas keksii ja kirjoittaa aiheeseen liittyvän sanallisen tehtävän vihkoonsa, ottaa tehtävästään kuvan ja jakaa sen muille. Toiset muodostavat sanallisesta tehtävästä laskun, jonka  
ratkaisevat.

Käyttöön tarvitaan vähintään yksi tabletlaite. Tehtävän heijastaminen kaikkien näkyville edelyttää, että luokkatiloissa on dataprojektori ja AppleTV.

Saatuaan tunnilla harjoiteltavat laskutehtävät ratkaistua, oppilaat keksivät aiheeseen liittyvän sanallisen tehtävän. Luokassa kiertää tabletlaite, jolla sanallisen tehtävän vihkoonsa kehitelleet oppilaat kuvaavat tehtävänsä. Sitä  
mukaan, kun tehtäviä syntyy, niitä heijastetaan tabletlaitteelta muille nähtäväksi ja ratkaistavaksi AppleTVn kautta. Tehtävä voi olla esimerkiksi tällainen: Matilla on kaksi rasiaa keksejä. Molemmissa on seitsemän keksiä. 
Lisäksi hän saa Maijalta vielä kolme keksiä. Kuinka monta keksiä Matilla on yhteensä?

Nopeat laskijat pitävät tästä menetekmästä ja oppilaiden oppiessa systeemin, opettaja vapautuu hitaampien laskijoiden avuksi ja luokassa säilyy työrauha. Lisäksi kyky ratkaista sanallisia tehtäviä kasvaa, sillä nämä tehtävät  
koetaan selvästi kirjan tehtäviä mielekkäämmiksi. Laskuissa on laskettu Angry Birdsejä, rahoja, nuotteja, mitä milloinkin. Lapsilla on melkoinen mielikuvitus ja he keksivät toisia lapsia kiinnostavia esimerkkejä paljon  
opettajaa paremmin!



___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

OPPIAINE äidinkieli

KUVAT VIDEOT 
          

LAITTEET OHJELMISTOT 
-tietokoneet tai mobiililaitteet -Google Driven tekstidokumentti

OPPIMISTILA 
-mahdollistaa vuorovaikutuksessa tapahtuvaa oppimista
-mihin 2000-luvun taitoihin liittyy? Luovuus, oppimaan oppiminen, yhteistyö, tvt-taidot

 6. HYVÄ KÄYTÄNNE

OTSIKKO: Yhteinen tarina Google-drivessa

kohderyhmä: perusaste

teemat: oppimisympäristöt, laitteet ja ohjelmistot opetuskäytössä

  avainsanat:    kirjoittaminen, tarina, parityöskentely, yhteismuokattava tekstidokumentti, vertaisarviointi

Juonellista kirjoittamista voidaan harjoitella perinteistä paperille kirjoittamista motivoivammalla tavalla käyttämällä pilvipalveluiden tekstidokumenttia, johon usea oppilas pääsee kirjoittamaan yhtäaikaisesti.

Toteuttamista varten oppilaat tarvitsevat laitteen, jolla pääsevät nettiin. 

Menetelmä mahdollistaa tarinan kirjoittamisen ajasta, paikasta ja laitteesta riippumatta, kunhan sillä vain päästään netiin. Yhteisen kirjoittamisalustan käyttöä on toteutettu esimerkiksi niin, että muodostetaan työparit, jotka  
kirjoittavat dokumentille ensin oman tarinansa ja sen jälkeen tarkastelevat ja kommentoivat toistensa tarinoita. Dokumenttien hallinnan voi totetuttaa esimerkiksi niin, että opettaja käyttää avaamaansa Google-tiliä ja jakaa  
Google-drivestä avaamiensa tekstiasiakirjojen linkit. Linkistä oppilaat pääsevät kirjoittamaan tekstiasiakirjaan, johon opettaja on antanut heille myös kommentointi- ja muokkausoikeudet. Opettaja pääsee itseki tekemään  
kommentointeja oppilaiden tekstiasiakirjoihin. 

Opettajan huomioina on ollut, että kaverin vertaisarviointi lisää kirjoituksen tarkkuutta ja laittaa miettimään juonen rakennetta tarkemmin. Työparin kommenttien avulla tarina syvenee ja toiselta saadut ideat saattavat  
monipuolistaa tarinaa.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

OPPIAINE 

KUVAT VIDEOT 
          

LAITTEET OHJELMISTOT 

OPPIMISTILA 
-laitteiden hallintaan liittyvä käytänne
-ei liity 2000-luvun taitoihin

7. HYVÄ KÄYTÄNNE

OTSIKKO: Lokikirja laitteiden käytön hallintaan

https://itunes.apple.com/en/app/google-drive/id507874739?mt=8


kohderyhmä: kaikki

teemat: oppimisympäristöt, laitteet ja ohjelmistot opetuskäytössä

  avainsanat:     laitteiden etsiminen ja jakelu

Kun samoja mobiililaitteita käyttää monia eri käyttäjiä eri luokista ja tehdään töitä, jotka jatkuvat yhtä oppituntia pidempään, esimerkiksi useampana päivänä, on syytä olla järjestelmä, jolla laitteiden etsiminen ja nopea 
jakeleminen tulee mahdolliseksi. Laitteiden käytön hallintaa auttaa paperille kirjattu taulukko laitteiden kulloisistakin käyttäjistä ja käyttötarkoituksesta. 

Ottaessaan laitteen käyttöön oppilaat kirjaavat itse lokikirjaan nimensä sekä laitteen sijainnin ja käyttötarkoituksen. Lokikirja on syytä olla tietyssä vakiopaikassa, sillä tieto on hukassa, mikäli se kulkee laitekokoelman  
mukana, eikä yleisesti ole saatavilla tietoa siitä, missäpäin koulua laitteet ovat.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

OPPIAINE kaikki

KUVAT VIDEOT 
          

LAITTEET OHJELMISTOT 
-tietokone -Google Driven dokumentit

OPPIMISTILA 
-oppimisympäristön laajenee luokkahuoneesta virtuaaliseen; mahdollistaa oppimisen eriyttämistä
-mihin 2000-luvun taitoihin liittyy? Oppimaan oppiminen, tvt-taidot

8. HYVÄ KÄYTÄNNE

OTSIKKO: Sähköinen työkirja

kohderyhmä: perusaste 

teemat: oppimisympäristöt, laitteet ja ohjelmistot opetuskäytössä

  avainsanat:     Google-dokumentti, työkirja, tehtävien jakaminen

Google Drivessa olevia ominaisuuksia hyödyntämällä voidaan kullekin oppilaalle jakaa samat tehtävät käyttöön sähköisesti. Opettaja tekee tehtävät Googlen dokumenttina (esim. asiakirja) ja jakaa dokumentin oppilaille.  
Jokainen oppilas luo dokumentista oman kopion ja jakaa sen opettajan kanssa.

Oppilaat tarvitsevat käyttöönsä nettiyhteydellä varustetut tietokoneet tai mobiililaitteet.  Sekä oppilailla ja opettajilla tulee olla käytössään Google-tilit ja salasanat .

Opettaja laatii tehtävät Googlen dokumenttina (esim. teksiasiakirja) ja jakaa dokumentin linkin oppilaille. Oppilas kopioi tehtävät itselleen tyhjään dokumentiin ja jakaa tämän dokumentin opettajan kanssa. Oppilaat vastaavat  
annettuun päivään mennessä omassa tahdissaan Opettaja arvioi sähköisen työkirjan ja ohjaa oppilasta oikeaan suuntaan kommentoiden dokumentilla oppilaan vastauksia. Opettajan ja oppilaiden päätettäväksi jää työkirjan  
osuus arvioinnissa.

Oppilaat ovat pitäneet siitä, että voivat tehdä tehtäviä omaan tahtiinsa ja saavat niistä paremmin palautetta. Heidän ei tarvitse myöskään erikseen muistaa läksyjä, kun tarvittavat tehtävät löytyvät sähköisessä muodossa  
koneelta. Tehtävät voivat osoittautua joskus vaikeiksi, mikäli suoraa ja helposti löytyvää vastausta ei ole tai oppilaat eivät saa selville sitä, mistä oikea vastaus löytyy. Näyttää siltä, että työkirjan tehtävät tehty normaalia  
paremmin varmaan siksikin, ettei enää ole huolta hukassa tai kotona olevist työkirjoista.  Tehtävien laatiminen ja tarkistaminen on kohtuullisen aikaa vievää. Luokassa voi olla joitakin oppilaita, joille tämä työskentelytapa on  
teknisesti vaativaa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

https://itunes.apple.com/en/app/google-drive/id507874739?mt=8


OPPIAINE fysiikka, kemia, liikunta, käsityö

KUVAT VIDEOT 
          

LAITTEET OHJELMISTOT 
-videokamera, iPod tai iPad YouTube
-dataprojektori 

OPPIMISTILA 
-oppimisympäristö laajenee, oppimista luokkahuoneen ja oppitunnin ulkopuolella mahdollistetaan; mahdollistaa oppilasta osallistavaa, yhteistoiminnallista ja vertaisoppimista
-mihin 2000-luvun taitoihin liittyy? Ongelmanratkaisu, oppimaan oppiminen, kommunikaatio ja yhteistyö, tvt-taidot

 9. HYVÄ KÄYTÄNNE

OTSIKKO: Fysiikan ja kemian kokeilut videoiksi ja oppimateriaaliksi

kohderyhmä: perusopetus

teemat: oppimisympäristöt, laitteet ja ohjelmistot opetuskäytössä
tieto- ja viestintätekniikan opetuskäyttö

  avainsanat: fysiikka-kemia kokeilut, videoiminen, YouTube

Fysiikan ja kemian tunnilla tehdään paljon kokeiluja, joita videoimalla ja katsomalla oppilaat voivat saada havainnollisesti tietoa kokeen tekemisen vaiheista ja toistaa ne harjoituksissa itse käytännössä. Samaa periaatetta  
voidaan noudattaa muissakin oppiaineissa, kuten liikunnassa ja käsityössä. 

Käyttöön tarvitaan videoinnin mahdollistava laite sekä koulun tai opettajan käytössä oleva YouTube -tili. Oppilaiden kuvaamista ja kuvien julkaisemista varten tulee kysyä lupa huoltajilta.

Fysiikka-kemian tunnilla toteutettuja kokeiluja videoidaan. Oppilaat voivat esim. iPodin kameraa tai iPadia käyttämällä kuvata itse tilanteita ja työvaiheita. Opettaja tai mahdollisesti oppilaatkin siirtävät videotallenteet  
YouTubeen. Opettaja näyttää videoita  fysiikka-kemia tunnilla, ja oppilaat toistavat kokeilut myöhemmin ja selostavat samalla itse, mitä kokeessa tapahtuu. 

Opettajan mukaan oppilaat osaavat hoitaa kuvauksen ja järjestelyt hyvin.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

OPPIAINE opintojen ohjaus

KUVAT VIDEOT
          

LAITTEET OHJELMISTOT 
-iPod tai iPad -Google Drive

OPPIMISTILA 
-oppimisympäristö laajenee luokkahuoneen ulkopuolelle ja reaalimaailman ilmiöihin; mahdollistaa oppilasta osallistavaa, yhteistoiminnallista ja vertaisoppimista 
-Mihin 2000-luvun taitoihin liittyy? Oppimaan oppiminen, elämä ja työura, tvt-taidot

10. HYVÄ KÄYTÄNNE

OTSIKKO: Työtehtävien kuvaaminen TET-jaksolla

kohderyhmä: perusopetus

teemat: oppimisympäristöt, laitteet ja ohjelmistot opetuskäytössä

https://itunes.apple.com/en/app/google-drive/id507874739?mt=8
https://itunes.apple.com/en/app/youtube/id544007664?mt=8


  avainsanat:    Työelämään tutustumisjakso, kuvakollaasit, arviointi, video, joustava perusopetus

TET-jakson työelämän oppimista voidaan syventää ja kokemuksia jakaa yhteisesti, jos oppilaat ottavat kuvia työpaikaltaan ja kuvaavat itseään työtehtävissä. 

Oppilaat tarvitsevat käyttöönsä laitteen, jossa on kamera videoimista varten. Kuvamateriaalin voi tallentaa oppilaan omaan Google Driveen.

Oppilaille voi TET-jaksolla antaa tehtäväksi tehdä kuvakollaasi työpaikastaan ja tekemistään työtehtävistä sekä video itsestään suorittamassa työtehtäviä. Kuvakollaaseista ja videoista kertyy aitoa työelämään ja oppilaiden  
kokemuksiin pohjautuvaa materiaalia, jota yhteisesti käsittelemällä oppilaiden työelämätietoutta voidaan syventää.  Etenkin työelämään tutustumista painottavassa joustavassa perusopetuksessa menetelmä on hyödyllinen.  
Oppilaat saavat työjaksostaan myös palautteen, joka voidaan videoida ja tallentaa esimerkiksi oppilaan omaan Google Driveen tai oppilaitoksen verkko-oppimisympäristön ”omaan tilaan”/ portfolioon.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

OPPIAINE kaikki

KUVAT
Oppilaan Book Creator -sovelluksella tekemän sähköisen kirjan aukeama

VIDEOT           

LAITTEET OHJELMISTOT 
-iPad -iBook
-dataprojektori -Book Creator
-AppleTV

OPPIMISTILA 
-mahdollistaa oppilaita osallistavaa, yhteistoiminnallista ja vuorovaikutuksessa tapahtuvaa oppimista
-mihin 2000-luvun taitoihin liittyy? Luovuus, informaation lukutaito, tvt-taidot

11. HYVÄ KÄYTÄNNE

OTSIKKO: Oppilaiden esitykset sähköisiksi kirjoiksi

kohderyhmä: perusopetus

http://www.youtube.com/watch?v=UMhnQiS1Xwc
https://itunes.apple.com/en/app/ibooks/id364709193?mt=8


teemat: oppimisympäristöt, laitteet ja ohjelmistot opetuskäytössä

  avainsanat:     tiedonrakentelu, esittäminen, sähköinen kirja

Tieto- ja viestintätekniikka tarjoaa käyttökelpoisia apuvälineitä tiedonrakentelun tueksi. Aikaisemmin oppilaiden kirjoittamalla ja piirtämällä sekä leikkaamalla ja liimaamalla tehdyt ja seinille laitettavat esitykset voidaan  
toteuttaa kokoamalla esiteltävät asiat sähköiseksi kirjaksi, jotka heijastetaan myös toisille luettavaksi.

Oppilaat tarvitsevat käyttöönsä tabletlaitteen (iPad; myös iPod ja iPhone mahdollisia). Opettajan käytössä tulee olla dataprojektori ja AppleTV, jotta hän voi näyttää kirjojen sivuja luokassa. 

Oppilaat valitsevat teemaan liittyvän aiheen, josta kokoavat kirjan. Kirjan tekemiseen käytetään Book Creator -sovellusta. Tiedot kirjaan kootaan esimerkiksi internetin tietolähteistä ja sivuille laitetaan  myös omia piirroksia  
ja valokuvia , jotka kaikki yhdistetään Book Creator -sovelluksella (appsilla) kirjaksi. Kun kirja on valmis, sitä voidaan lukea mobiililaiteella iBook -sovelluksessa, kuten oikeaakin kirjaa luettaisiin. Opettaja heijastaa 
sähköiset kirjat luokassa myös toisten nähtäville dataprojektorin ja siihen liitetyn AppleTV:n avulla. Kirja sähköisessä muodossa on myös helppo jakaa kaikkien koulun oppilaiden saataville ja luettavaksi.  

Opettajan kokemuksen mukaan kirjojen tekemisen myötä aiheesta innostutaan ja syntyy hienoja, useasivuisia kirjoja. Opettajasta on ollut mukava huomata, kuinka ylpeitä oppilaat ovat olleet tekemistään kirjoista

Linkki: http://digi-ope.com/blog/?p=2854 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

OPPIAINE fysiikka

KUVAT 

VIDEOT 
    oppilaiden tekemä video virran mittauksesta kehittämishankkeen blogisivulla       

http://digi-ope.com/blog/wp-content/uploads/2013/03/virran_mittaus.mov 

LAITTEET OHJELMISTOT 
-kamera, iPad, iPod tai iPhone -Google Drive

OPPIMISTILA 
-oppimisympäristö laajenee, oppimista luokkahuoneen ja oppitunnin ulkopuolella mahdollistetaan; mahdollistaa oppilaita osallistavaa, yhteistoiminnallista ja vuorovaikutuksessa tapahtuvaa oppimista
-mihin 2000-luvun taitoihin liittyy? Oppimaan oppiminen, tvt-taidot

12. HYVÄ KÄYTÄNNE

OTSIKKO: Oppilaat tekevät sähköistä materiaalia sähköopista

kohderyhmä: perusopetus

teemat: oppimisympäristöt, laitteet ja ohjelmistot opetuskäytössä
tieto- ja viestintätekniikan opetuskäyttö
osallistavat oppimismenetelmät

  avainsanat:    sähköoppi, kytkennät, oppilaiden tekemä opetusmateriaali

Sähköopin opiskelussa ongelmana on ollut oppitunnilla tehtyjen kytkentöjen muistaminen. Kun itse kytkentä tehdään vain kerran oppitunnilla, asian oppiminen on vaikeaa, vaikka oppilailla olisikin käytössään monisteet  
kytkennöistä ja tuloksista. Oppilaat tekevät opetettavana olevat kytkennät ja tämä tekeminen valokuvataan ja videoitaan opetusmateriaaliksi ja laitetaan opetusryhmän saatavaille verkkoon. 

https://itunes.apple.com/en/app/google-drive/id507874739?mt=8
http://digi-ope.com/blog/wp-content/uploads/2013/03/virran_mittaus.mov
http://digi-ope.com/blog/?p=2854


Oppilaat tarvitsevat käyttöönsä kameroita tai kameralla varustettuja laitteita (iPad, iPod, iPhone).

Fysiikan sähköopin tunneilla ryhmät, joissa on 2-4 jäsentä, ottavat kuvia ja tekevät videoita tekemistään mittauksista ja kytkennöistä opetusmateriaaliksi opetusryhmälle. Oppilaat valitsevat itse toteutustavan kuvauksille ja  
videoinneille. Syntynyt opetusmateriaali voidaan jakaa esimerkiksi Google Drivessä kansiossa, joka on jaettu opetusryhmälle. Myös tarkoitukseen perustettua ryhmää sosiaalisessa mediassa (Facebook) voidaan käyttää  
kuvien ja videoiden jakamiseen sekä niiden selittämiseen ja kommentointiin. Tallennetun materiaalin jakaminen voi tietysti tapahtua luokan omalla sivulla oppilaitoksen verkko-oppimisympäristössä. 

Tehdessään opetusmateriaalia oppilaat itse oppivat tehokkaasti sähköopin asioita.

linkki: http://digi-ope.com/blog/?p=2230     
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

OPPIAINE musiikki 

KUVAT

VIDEOT 
iPadit kuoron stemmojen harjoittelussa

            http://www.youtube.com/watch?v=IGFIv22jT9Y&feature=g-upl     

LAITTEET OHJELMISTOT 
iPad Sibelius

Pilvipalvelu tallentamiseen (esim. Googla Drive tai Dropbox)

OPPIMISTILA 
-oppimisympäristö laajenee, oppimista luokkahuoneen ja oppitunnin ulkopuolella mahdollistetaan
-mihin 2000-luvun taitoihin liittyy? tvt-taidot

13. HYVÄ KÄYTÄNNE

OTSIKKO: Kuoro- ja bändinharjoitukset tähän päivään

kohderyhmä: lukiokoulutus

teemat: oppimisympäristöt, laitteet ja ohjelmistot opetuskäytössä

  avainsanat:     nuottipankki, digitaaliset nuottiversiot, kuunneltavat tiedostot, kuoroharjoitus, stemmat, bändiharjoitus

Kuoroharjoituksessa eri äänien stemmoja on mahdollista harjoitella yhtäaikaa, jos opiskelijoiden käytössä olevilta tabletlaitteilta löytyy pdf-muotoon tallennettujen nuottien lisäksi vielä soivatkin versiot harjoiteltavista  
lauluista. Nuotit eivät myöskään katoa tai unohdu kotiin ja paperia säästyy. Samoin bändiharjoituksissa kuunneltavista tiedostoista selviää pelkkiä nuotteja katsomalla paremmin, miten kappale tulee soittaa. Soiva versio on  
nuottia informatiiviisempi sekä kuorolaiselle, että bändin soittajalle.

Kuoro- tai bändiharjoituksiin tulevat opiskelijat tarvitsevat käyttöönsä tabletlaitteet. Mikäli kuoronjohtaja tekee kuorokappaleen sovituksia itse, tulee käytössä olla ohjelma (esim. Sibelius), jolla nuotit on muunnettavissa  
äänitiedostoiksi. Esityksiä varten tarvitaan nuottitelineet tabletlaitteille.

Kuoroharjoituksiin tulevat hakevat harjoitusten alussa iPadit ja klikkaavat itsensä nuottipankkiin, josta pdf-nuottien ohella löytyvät soivat versiot sekä kokonaisuudesta, että oma stemma. Monista kappaleista löytyy myös  
singback-säestys. Laulajat voivat jakaantua omiin stemmoihinsa ja harjoitella yhtäaikaa. Väsymätön iPad soittaa stemmoja tai säestyksiä tarvittaessa. Stemmat ja nuotit oppilaiden saatavaille on tallennettu pilvipalveluun.  
Kotona on mahdollista kerrata omalta tietokoneelta, miten laulu menikään. Bändiharjoitteluun monet netissä toimivat nuottikaupat tarjoavat edullisia digitaalisia nuottiversioita. Klassista musiikkia on verkosta saatavissa 
ilmaiseksikin (esim.  http://imslp.org/wiki/Main_Page).  Myös suuremmissa  produktioissa,  kuten musikaaleissa,  kaiken harjoiteltavan materiaalin  voi  laittaa saataville pilveen,  esimerkiksi  Google Driveen.  Harjoittelua  
ajatellen iPadistä löytyy myös pianon koskettimet, jolla voi itsekin soittaa stemmoja. IPadiin on saatavissa myös kitaran virityskone ja tietysti kamera, jolla voi helposti demota omaa osaamistaan itselleen.

http://imslp.org/wiki/Main_Page
https://itunes.apple.com/en/app/dropbox/id327630330?mt=8
https://itunes.apple.com/en/app/google-drive/id507874739?mt=8
http://www.youtube.com/watch?v=IGFIv22jT9Y&feature=g-upl
http://digi-ope.com/blog/?p=2230


linkki: http://digi-ope.com/blog/?p=1090 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

OPPIAINE kielet

KUVAT VIDEOT 
          

LAITTEET OHJELMISTOT 
iPod

OPPIMISTILA 
-henkilökohtaisen oppimisympäristön/tilan laajeneminen vuorovaikutuksessa virtuaaliseen
-Mihin 2000-luvun taitoihin liittyy? Oppimaan oppiminen, tvt-taidot

14. HYVÄ KÄYTÄNNE

OTSIKKO: Oman ääntämisen kuuntelu

kohderyhmä: perusopetus, lukiokoulutus

teemat: oppimisympäristöt, laitteet ja ohjelmistot opetuskäytössä

  avainsanat:    digitaaliset äänitiedostot, oma ääntäminen, kuunteleminen

Uutta ja hyödyllistä ulottuvuutta kielten opiskeluun voitaisiin saavuttaa menetelmällä, jossa oppilaat kuuntelevat omaa vieraan kielen ääntämistään reflektoidakseen sitä itse.

Oppilaat tarvitsevat laitteen, jolla luettu teksti saadaan helposti muutettua digitaaliseen muotoon äänitallenteeksi. Nykytekniikalla tällainen on helposti toteutettavissa esim. Ipad, iPod tai iPhone -laitteilla. Opettajan on hyvä 
tietää/muistaa, että oman äänen kuuleminen ensimmäisiä kertoja on hämmentävä  ja järkyttävä kokemus (Kts. esim. HS:n uutinen aiheesta).

Oppilaat lukevat tekstiä ja äänittävät sitä mobiililaitteellaan. Oppilaat/opiskelijat kuuntelevat äänitteen opettajan ohjaamalla tavalla ja tekevät huomioita ääntämisestään. Oppilaan/opiskelijan havaitsemia asioita arvioidaan  
vielä yhdessä opettajan kanssa.

Jotkut oppilaista ovat kokeneet menetelmän hyödylliseksi tavaksi kiinnittää huomiota vieraan kielen ääntämiseensä ja parantaa sitä. 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

OPPIAINE liikunta

KUVAT VIDEOT 
          

LAITTEET OHJELMISTOT 
-iPad -CoachMyVideo

OPPIMISTILA 
-henkilökohtaisen oppimisympäristön/tilan laajeneminen vuorovaikutuksessa virtuaaliseen
-mihin 2000-luvun taitoihin liittyy? Oppimaan oppiminen

15. HYVÄ KÄYTÄNNE

OTSIKKO: CoachMyVideo -appsi liikunnan opettamisessa

http://www.hs.fi/radiotelevisio/Oman+%C3%A4%C3%A4nen+kuuleminen+on+j%C3%A4rkytys/a1381455421229
http://www.youtube.com/watch?v=ha3qGO-6RFs
http://digi-ope.com/blog/?p=1090


kohderyhmä: peruskoulutus, lukiokoulutus

teemat: oppimisympäristöt, laitteet ja ohjelmistot opetuskäytössä

  avainsanat:     liikuntasuorituksen havainnollistaminen

Myös peruskoulun tai  lukion liikunnan opetuksessa on hyötyä menetelmästä,  jolla liikuntasuoritusta  päästään analysoimaan vaihe vaiheelta.  Näin saadaan tehokkaasti  kiinnitettyä huomio haitalliseen suoritukseen ja  
oppilas/opiskelija oikaisemaan tekemiään virheitä. 

Liikuntasuorituksen videoimiseen tarvitaan iPad laite ja suorituksen vaiheittaiseen ja toistettavaan katseluun CoachMyVideo appsi.

CoachMyVideo -sovellusta käyttämällä opettaja havainnollistaa asioita oppilaan/opiskelijan tekemästä liikuntasuorituksesta. Ohjelman avulla saadaan yksinkertaisin piirroksin esiteltyä myös yleisimmät suoritukseen liittyvät  
virheet.  Ohjelma toistaa  kahta videota  rinnakkain,  jolloin oppilaan/opiskelijan kahden suorituksen samanaikaistoistolla  on mahdollista  havainnollistaa,   mikäli  suoritukseen tulee  esimerkiksi  samanlaisia  virheitä,  tai 
vastaavasti  näyttää toisesta,  ulkopuolelta tuodusta videosta samanaikaisesti  mihin suuntaan suorituksen tulisi  mennä. Ohjelmaan ulkopuolelta tuotu video auttaa oppilasta  vertaamaan omaa suoritustaan optimaaliseen 
suoritukseen. 

Menetelmää käyttäneen opettajan mielestä tästä sovelluksesta on ollut iso apu liikunnanopetukseen.

Linkki: http://digi-ope.com/blog/?p=2240 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

OPPIAINE liikunta

KUVAT
Telinevoimisteluliikkeiden kuvausten satoa
http://digi-ope.com/blog/?tag=telinevoimistelu

VIDEOT 
           Hyppysuoritukset:

http://www.youtube.com/watch?v=MpKjwXwCs1w 

Notkeussuoritukset:
http://www.youtube.com/watch?v=Sa1Dt4pSouY     

LAITTEET OHJELMISTOT 
-iPad -iMovie

-Garage Band
-YouTube

OPPIMISTILA 
-henkilökohtaisen oppimisympäristön/tilan laajeneminen vuorovaikutuksessa virtuaaliseen; oppimista luokkahuoneen ja oppitunnin ulkopuolella mahdollistetaan; mahdollistaa oppilaita osallistavaa, vuorovaikutuksessa tapahtuvaa ja vertaisoppimista
-mihin 2000-luvun taitoihin liittyy? Oppimaan oppiminen

16. HYVÄ KÄYTÄNNE

OTSIKKO: Telinevoimistelun liikepankki

kohderyhmä: perusopetus

teemat: oppimisympäristöt, laitteet ja ohjelmistot opetuskäytössä

http://digi-ope.com/blog/?p=2240
http://digi-ope.com/blog/?tag=telinevoimistelu
https://itunes.apple.com/en/app/youtube/id544007664?mt=8
http://www.lynda.com/GarageBand-training-tutorials/217-0.html
http://www.youtube.com/watch?v=5YbA-g1meCg
http://www.youtube.com/watch?v=Sa1Dt4pSouY
http://www.youtube.com/watch?v=MpKjwXwCs1w


 avainsanat:    telinevoimistelu, liikepankki, video

Oppilaiden telinevoimistelusuorituksia  kuvaamalla  ja  kuvattuja  videoita  editoimalla  saadaan tuotettua  videoita,  joiden avulla  oppilaat  jatkossa  näkevät  suoritukset  liikkuvasta  kuvasta,  ja  näin  helpotetaan  liikkeiden  
läpikäymistä tunneilla tulevaisuudessa. 

Liikkeiden kuvausta varten tarvitaan iPadit, jossa editoimiseen ja taustamusiikin tekemiseen soveltuvat ohjelmat (iMovie ja Garage Band)

Videot on kuvattua iPadilla ja videoiden muokkaus on tapahtunut iMovie -ohjelmalla. Videoiden taustamusiikki on tehty GarageBand -ohjelmalla. Kun oppilaat lähtevät harjoittelemaan uusia voimisteluliikkeitä, he voivat  
katsoa liikkeet suoraan iPadilta  tai vaihtoehtoisesti  vaikka omalta  kännykältään ja  saada näin kokonaiskuvan liikkeestä.  Videot  on ladattu saataville  YouTubeen.  Kokonaisuoritusten ympärille voidaan vielä rakentaa  
harjoitteita, jotka helpottavat liikkeen vaiheiden opettelua. Videoiden liikkeet on pisteytetty 1-10 liikkeen vaikeustason mukaan. 

Tällaisia telinevoimisteluliikesarjoja  esitteleviä videoita  on jo tuotettu valmiiksi  YouTubeen, ja  ne ovat  vapaasti  liikunnanopetuksen parissa toimivien käytettävissä.  Valmiina on tällä  hetkellä (kevät  2013) hyppy- ja  
notkeussuoritukset (Kts. yllä olevat YouTube -videolinkit!). Menetelmää toteuttaneen liikunnan opettajan mukaan visuaalisuus liikunnanopetuksessa näyttää tarttuvan oppilaisiin, sillä monet heistä pyytävät, joko opettajaa tai  
kaveriaan kuvaamaan suorituksiaan, jotta näkevät miltä oma liikesuoritus näyttää.

Linkki: http://digi-ope.com/blog/ 

http://digi-ope.com/blog/

