
Mobiiliopetusteknologia lukiolaisen arjessa ja opetuksen tukena, Mobiluck
Tiivistelmä: 
Kokeneet hankekehittäjälukiot Muurame, Voionmaa, Kuopion klassillinen, Otavan Opisto (aikuis- ja nettilukio), Kauhava ja Elimäki kehittäjäopettajineen ottivat vastaan haasteen kokeilla mobiiliopetusteknogiaa  
opetuksessa. Käytössä on ollut iPad; opettajilla henkilökohtaiset laitteet ja opiskelijoita varten iPad-kärryt luokkiin vietäviksi. Hankkeessa on luotu suuntaviivoja ja uusia toimintamalleja kevyesti nuoren mukana kulkevan  
laitteen saamiseksi arkityökaluksi oppimiseen. Lähtökohtana on ollut oppimisympäristöjen monipuolistaminen ja reaaliaikaistaminen teknologialla, jossa tehtävien teko, tiedon haku ja jakaminen, palautteen anto,  
etäohjaaminen, yhteydenpidot ja yhdessä suunnitteleminen (niin kehittämiverkostojen kuin opiskelijoidenkin) onnistuvat riippumatta ajasta ja paikasta. Koska t abletlaitteessa yhdistyy monta mediaa (TV, kamera,  
videokamera, soitin, lehdet, puhelimet ja kirjat), sen kanssa on voitu kokeilla monenlaista. Esimerkkeinä käyttömahdollisuuksista voidaan mainita oppituntitallenteet ja opetusvideot reaaliopetuksessa tai e-kirjat äidinkielen  
opetuksessa. Laite avaa myös mahdollisuuksia oppiainerajat ylittävän ilmiöpohjaisen oppimisen toteuttamiseen. Opiskelijat voivat tutkia ilmiöitä kirjallisten lähteiden asemesta myös jalkautumalla ympäröivään maailmaan  
ja tekemällä erikseen tai yhteistoiminnallisesti esittelyistä, haastatteluista ja asiantuntijatilaisuuksista tallenteita, joita voidaan helposti reaaliaikaisestikin jakaa toisille opiskelijoille esim. sosiaalista mediaa hyödyntämällä.

Linkki: http://www.youtube.com/watch?v=t5QgiR76PeI&feature=em-subs_digest (Timo Ilomäki esittelee hanketta)

OPPIAINE liikunta (urheiluvalmennus)

KUVAT VIDEOT 
http://www.youtube.com/watch?feature=play  er_embedded&v=cgXDfrafJ-s    (liikuntavalmentajan mallivideot)
http://finnedmob.blogspot.fi/search/label/urheilulukio (kehittämishankkeen blogisivulla oleva postaus 
iPadit Voionmaan lukion urheiluvalmennuksessa ja siihen liittyvä video)

   
LAITTEET OHJELMISTOT 
-iPad - videopix 

OPPIMISTILA 
-oppimisympäristön laajeneminen; opiskelija voi tietotekniikan avulla lisätä itseohjautuvuutta ja siirtää oppimistaan formaalista opiskelijan ja ohjaajan välisestä vuorovaikutuksesta muihin toimintaympäristöihin liikunta- ja urheilusuorituksiin 
valmentautuessaan
-mihin 2000-luvun taitoihin liittyy? Oppimaan oppiminen (itsesäätely), tvt-taidot

1. HYVÄ KÄYTÄNNE

OTSIKKO: Urheiluvalmennusta videoin

kohderyhmä: lukiokoulutus (urheilulukiot)

teemat: oppimisympäristöt, laitteet ja ohjelmistot opetuskäytössä
tabletlaitteet opetuksessa
mobiilioppiminen
digitaalinen oppimateriaali
tieto- ja viestintätekniikan pedagoginen käyttö

  avainsanat:    liikuntasuoritus, urheiluvalmennus, harjoittelu, iPad, videot, mallisuoritus

Liikuntasuorituksissa on keskeistä oikeat liikeradat ja voiman keskittäminen oikeaan paikkaan. Internetissä (urheiluvalmennusvideot) tai koulun oppimisympäristössä olevien videoiden ja henkilökohtaisten päätelaitteiden 
(iPad) avulla liikuntasuorituksia voidaan ohjata oikeaan suuntaan urheiluvalmennuksessa. Videon avustama harjoittelu voi tapahtua missä tahansa fyysiessä ympäristössä. IPadeillä voidaan katsoa mallisuoritusvideoita, mutta  
niillä voidaan myös helposti kuvata esim.ohjaajan/valmentajan tekemiä suorituksia. Oman suorituksen kuvaaminen sujuu samalla laitteella, ja sitä päästään vertaamaan videon mallisuoritukseen. Menetelmällä voidaan tukea  
urheiluun valmentautuvan omaehtoista harjoittelua.

Opiskelijalla tulee olla henkilökohtaisessa käytössään tabletlaite ja ohjaajalta/valmentajalta saatu ohjaus soveltuvan videon käytöstä harjoittelussaan.
Urheiluun valmentautuva  käyttää  iPad-laitetta  siten,  että  mallisuoritus,  esim.  urheiluvalmentajan  kuvaamat  videot  suoritusten  tekniikoista,  katsotaan  videolta  ennen omaa suoritusta.  Samalla  laitteella  kuvataan  oma 
tekeminen,  jota  verrataan videon mallisuoritukseen.  Videopix-ohjelmalla  voi  näyttää iPadin kameralla  kuvattuja  videoita  hidastuksina ja  anlysoida oman liikuntasuorituksensa vaiheita.  Valmentautuva saa välittömän 

http://fi.wikipedia.org/wiki/Ilmi%C3%B6pohjainen_oppiminen
https://itunes.apple.com/fi/app/videopix-video-frame-capture/id399250641?l=fi&mt=8
http://www.apple.com/education/ipad/
http://www.metacafe.com/videos_about/urheiluvalmennus/
https://itunes.apple.com/fi/app/videopix-video-frame-capture/id399250641?l=fi&mt=8
http://finnedmob.blogspot.fi/search/label/urheilulukio
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=cgXDfrafJ-s
http://www.youtube.com/watch?feature=play
http://www.youtube.com/watch?v=t5QgiR76PeI&feature=em-subs_digest


palautteen suorituksestaan, mutta myös ohjaalla on mahdollisuus varmistua siitä, että harjoite on tehty hyvällä tekniikalla. 

Itseohjautuvuutta  ja  oppimaan oppimista  voidaan tukea tällä  menetelmällä,  jossa  opiskelijan  on mahdollista  saada  taitojen oppimisessa  tärkeää  välitöntä  palautetta.  Samalla  ohjaaja/valmentaja  voi  saada  käyttöönsä  
materiaalia, jonka avulla seurata opiskelijan kehittymistä ja korjata mahdollisia virheellisyyksiä harjoittelussa. 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

OPPIAINE taito- ja taideaineet, liikunta, musiikki

KUVAT VIDEOT 

LAITTEET OHJELMISTOT 
iPad Peda.net -verkko oppimisympäristö

Moodle -verkko-oppimisympäristö

OPPIMISTILA 
-tvt oman taidollisen kehittymisen osoittamisessa ja arvioimisessa; siirtymää projektimaiseen oppimiseen
-mihin 2000-luvun taitoihin liittyy? oppimaan oppiminen, elämä ja työura 

2. HYVÄ KÄYTÄNNE

OTSIKKO: Taidoissa harjaantuminen näkyväksi tabletlaitteella

kohderyhmä: liikunta- ja musiikkilukiot, urheilu- ja musiikkioppilaitokset

teemat: oppimisympäristöt, laitteet ja ohjelmistot opetuskäytössä
tabletlaitteet opetuksessa
oppimisen arviointi
oman osaamisen tunnistaminen

  avainsanat: urheiluvalmentautuminen, musiikinopiskelu, laulunopiskelu, taito- ja taideaineiden opiskelu, harjaantuminen, kehittyminen, arvioiminen, tallentaminen, oppimis-/harjoituspäiväkirja, portfolio, verkko-    
  oppimisympäristö

Mikäli taito- ja taideaineissa, urheilussa ja musiikissa oma harjaantuminen ja kehittyminen saataisiin näkyväksi ja näkyville, hyödyttäisi tämä sekä oppimisen arviointia että oman osaamisen tunnistamista/tunnustamista. 

Kaikki taidoissaan harjaantuvat opiskelijat voivat henkilökohtaisessa käytössä olevalla tabletlaitteella kuvata ja äänittää omia suorituksiaan ja liittää nämä osaksi oppimis-/harjoituspäiväkirjaa tai portfoliota. Esimerkkinä tästä  
urheilun ja valmentautumisen tueksi on kehitetty Sportfolio, jota voidaan käyttää kokonaan mobiililaitteilla. Päiväkirjat voidaan toteuttaa niin, että myös vanhemmilla, opettajilla, opinto-ohjaajilla ja valmentajilla on pääsy  
niihin. Erilaiset digitaaliset portfoliot voidaan tuottaa esimerkiksi Peda.netin tai Moodlen kaltaisiin verkko-oppimisalustoihin.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

OPPIAINE liikunta

KUVAT VIDEOT -



LAITTEET OHJELMISTOT 
-iPad -3G-kortti iPadiin

-Giant Scoreboard

OPPIMISTILA 

3. HYVÄ KÄYTÄNNE

OTSIKKO: Vinkkejä kirjaamisiin tabletlaitteella

kohderyhmä: perusopetus ja lukiokoulutus

teemat: oppimisympäristöt, laitteet ja ohjelmistot opetuskäytössä
tabletlaitteet opetuskäytössä

avainsanat: iPad, liikuntatunnit, poissaolomerkinnät, oppilaitoksen hallinto-ohjelma (Wilma), tulostaulu

1. Poissaolaomerkinnät: Opettajan tulee arviointia varten seurata oppilaiden läsnäoloa oppitunneilla ja tehdä tarvittavat poissaolomerkinnät oppilaitoksen hallinto-ohjelmaan. Liikunnan opettajat liikkuvat kuitenkin päivän  
mittaan useassa eri paikassa, ja pääsevät sen vuoksi laittamaan poissaolomerkintöjä vasta viiveellä. 

Mikäli opettajan käytössä on kevyesti mukana kulkeva mobiililaite selaimella, jolla pääsee hallinto-ohjelmaan (Wilma), voi liikunnanopettaja tehdä poissaolomerkinnät kaikilta liikuntapaikoilta ilman aikaviivettä. 

Varsinkin 3G-kortilla varustettu iPad on osoittautunut käteväksi Wilman poissaolomerkintöjen tallentamiseen. Wilma toimii erittäin hyvin iPadin selaimilla, esim. sen vakioselaimella Safarilla tai Chromella.

2. Tulostaulu: Kouluilla ei usein ole pistetauluja kuten urheiluhalleissa, joten opettajat ovat pitäneet kirjaa vihkoissaan.

Varsinkin nopeatempoisissa peleissä (esim. kaupunkisota) kätevä apu on  Giant Scoreboard, joka laskee jäljellä olevaa aikaa ja johon opettaja voi peukaloilla napsutella pisteitä, mikä on huomattavasti käteväpää kuin  
tukkimiehen kirjanpito. Tätä on hyödynnetty ainakin Elimäen lukiossa.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

OPPIAINE yhteiskuntaoppi (taloustieto)

KUVAT VIDEOT  
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=sBQnmxoZudE  (Explain Everything  appsilla tehty video)
http://vimeo.com/35978392 (Muuramen lukion markkinointivideo)

   

LAITTEET OHJELMISTOT 
-iPad -Explain Everything

-Dropbox
-YouTube
-PowerPoint
-Evernote

OPPIMISTILA 
-opetussisällön päivittäminen digitaaliseksi opetusmateriaaliksi nettitietolähteistä
-mihin 2000-luvun taitoihin liittyy? Informaation lukutaito, kulttuuritietoisuus, kansalaistaidot

http://vimeo.com/35978392
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=sBQnmxoZudE
https://itunes.apple.com/fi/app/giant-scoreboard/id366681437?l=fi&amp;mt=8
https://itunes.apple.com/fi/app/giant-scoreboard/id366681437?l=fi&amp;mt=8


4. HYVÄ KÄYTÄNNE

OTSIKKO:  Taloustiedon opettamista ja markkinointia videoin   iPad  illa toteutettua  

kohderyhmä: lukiokoulutus

teemat: oppimisympäristöt, laitteet ja ohjelmistot opetuskäytössä
digitaalinen oppimateriaali
tabletlaitteet opetuskäytössä
tieto- ja viestintätekniikan pedagoginen käyttö

  avainsanat:    taloustieto, opetusvideo, yrittäjyyskasvatus, markkinointivideo, Explain Everything -sovellus,YouTube

Yhteiskuntaopin opettamisessa tarvitaan ajantasaista tietoa. Taloustiedon käsittelyyn Suomen Pankin tilastosivut tarjoavat hyvän lähteen esimerkiksi silloin, kun opetettavana aiheena on korko, esim. euribor. Opettaja voi iPad  
-laitteella  hyviä internet-lähteitä ja sopivia appseja (Explain Everything, Dropbox) käyttäen päivittää opetussisältöjä opetusvideoiksi. Yrittäjyyskasvatuksen aihekokonaisuudessa iPadilla voidaan toteuttaa markkinointivideo. 

Explain Everything-appsia käyttämällä koostetaan opetusvideo, joka ladataan YouTubeen opiskelijoiden nähtäville. Menetelmä sopii kaikkien opiskeltavien aiheiden päivittämiseen silloin, kun internetistä on saatavilla  
luotettavaa ajantasaista materiaalia. Videon koostamisen lähtökohdaksi voidaan ottaa esim. verkkosivulla oleva graafi tai muu esitys. 

Menetelmää kokeilleen teknisiä vihjeitä: Opetusvideon tekemisessä voi hyödyntää myös jo olemassa olevaa tallennettua materiaalia, kuten PowerPoint -dioja aiheesta.  Dropbox on osoittautunut käteväksi paikaksi säilyttää 
yhdessä paikassa kaikki se materiaali, jota koostamiseen käytetään (https://www.youtube.com/watch?v=zebu78pzH14 kuvien ja videoiden siirto Dropboxiin iPadilla). Explain Everything-sovelluksessa on otettava huomioon, 
että se ymmärtää tuotuina dokumentteina vain kuvatiedostot. Näin ollen käytettävien PowerPoint-diojen ja dokumenttien tulee olla tallennettuna jpg-muodossa. Dokumenttien muuttaminen doc-tiedostoista jpg:ksi onnistuu 
PrintScreenillä (ruudunkaappaus), mikä tapahtuu painamalla lyhyesti samanaikaisesti iPadin kotipainiketta ja virtapainikketta, jolloin näkymä tallentuu kuviin. Kaikki tekstit voi kirjoittaa myös Explain Everything- dioihin, 
ellei halua käyttää aikaisempaa materiaalia. Vaikka puheen ja auditiivisten tehosteiden toteuttaminen on teknisesti helppoa, kannattaa silti nähdä vaivaa elävän ja aiheen mukaan rytmittyvä puheosuuden aikaansaamiseksi  
pilkkomalla ja jaottelemalla puhetta. Explain Everything- esityksiä voi siirtää pdf:nä tai videoesityksinä (movie) iPadin omaan kuvakansioon (PhotoRoll), sähköpostin liitteeksi, Droppoxiin, Evernoteen ja YouTubeen. Esim. 
YouTubeen siirtäminen on yksinkertaista ja käy niin, että annetaan tilin tiedot (Gmail-osoite), perustiedot videosta ja laitetaan siirto päälle. Esityksen siirto saattaa kestää useita minuutteja.

Opetusvideot ovat käyttökelposia esim. abien kertauskursseilla. Myös ryhmätöiden esitykset voitaisiin hyvin toteuttaa tällä menetelmällä. Explain Everything- sovelluksessa on paljon muitakin käytettäviä ominaisuuksia, 
kuten esim. mahdollisuus ottaa selain esityksen sisälle ja demota, miten ajantasainen taulukko tai graafi löytyy. 

Opetusvideon katsominen voidaan myös yhdistää  Flipped Classroom-ideaan, jolloin opiskelijat ovat katsoneet videon kotiläksynä ja voivat varsinaisella oppitunnilla keskittyä yhteistoiminnallisesti esim. ongelmanratkaisua 
vaativaan työskentelyyn.
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

OPPIAINE historia, yhteiskuntaoppi

KUVAT VIDEOT 
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=9zTYfOyOZAs 

LAITTEET OHJELMISTOT 
-iPad (3G-kortilla) -Facebook

-Popplet: käsitekartan tekemiseen
-iMovie

OPPIMISTILA 
-oppimisympäristön laajeneminen luokkahuoneen ja oppitunnin ulkopuolelle; sosiaalisen median mahdollisuuksia käytetään sosiaalisen oppimistilan luomiseen virtuaaliympäristöässä.
-mihin 2000-luvun taitoihin liittyy? Kriittinen ajattelu, oppimaan oppiminen, kommunikaatio, yhteistyö, informaation lukutaito, tvt-taidot

5. HYVÄ KÄYTÄNNE

OTSIKKO:  Sosiaalinen media ja   iPad   historian ja yhteiskuntaopin opetuksessa   

kohderyhmä: lukiokoulutus 

http://www.apple.com/education/ipad/
http://www.apple.com/education/ipad/
https://itunes.apple.com/fi/app/imovie/id377298193?l=fi&amp;mt=8
http://popplet.com/
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=9zTYfOyOZAs
http://www.webanywhere.org/the-flipped-classroom?gclid=CIORheewgLUCFa52cAodlBMARg
http://evernote.com/intl/fi/
https://www.youtube.com/watch?v=zebu78pzH14
http://en.wikipedia.org/wiki/Dropbox_(service)
http://finnedmob.blogspot.fi/search/label/muuramen%20lukio
https://itunes.apple.com/us/app/dropbox/id327630330?mt=8
https://itunes.apple.com/us/app/explain-everything/id431493086?mt=8
http://www.suomenpankki.fi/fi/tilastot/Pages/default.aspx


teemat: oppimisympäristöt, laitteet ja ohjelmistot opetuskäytössä
sosiaalisen median pedagoginen hyödyntäminen
tabletlaitteet opetuksessa

  avainsanat:    lukiokurssi, facebook, yhdessä oppiminen, kommentointi, tutkiva oppiminen, palaute, iPad, esittely- ja haastattelutallenteet

Oppimisympäristö laajenee perinteisestä luokkatilaan ja oppituntiaikaan sidotusta, mikäli 1) opettaja ja opiskelijat käyttävät tehtävien ja lisämateriaalin jakamiseen, keskusteluun, tutkivan oppimisen tulosten jakamiseen,  
kommentointiin  ja  palautteen  antamiseen  sosiaalista  mediaa  (facebook)  ja/tai  mikäli  2)  opiskelijat  hyödyntävät  3G kortilla  varustettuja  iPadeja  ja  jalkautuvat  erilaisiin  yhteiskunnan  keskeisiä  toimijoita  edustaviin  
organisaatioihin (esim. käräjäoikeus) ja tekevät esittely- ja haastattelutallenteita opetusmateriaaliksi, jota voidaan välittää mahdollisimman reaaliaikaisesti opiskeluryhmän käyttöön.

Menetelmät ovat käyttökelpoisia (kaikissa oppiaineissa, myös oppiainerajat ylittäen) silloin, kun opetuksen painopisteeksi nousee yhdessä oppiminen, vuorovaikutteisuus ja vertaisarviointi. Opiskelijat tarvitsevat internet-
yhteyden ja pääsyn kurssin opiskelua varten perustettuun facebook-ryhmään. Esittely- ja haastattelutallenteita videoksi tekevät opiskelijat tarvitsevat käyttöönsä iPadit ja editointiin tarvittavan ohjelman, esim. iMovie.

Lukiokurssin voi toteuttaa sosiaalista media hyödyntäen esim. seuraavasti: Opettaja perustaa facebookiin suljetun ryhmän ja rakentaa seinälle tehtävät ja jakaa tarvittavan lisämateriaalin. Kurssin kuluessa opiskelijat vastaavat  
opettajan julkaisemiin oppikirjaan tai lisämateriaaliin (esim. lehtiartikkelit) liittyviin tehtäviin seinälle haluamanaan ajankohtana. Kurssin suorittamisen kokonaisuuteen voi liittyä myös opiskelijan vapaasti valittavat tutkivan  
oppimisen tehtävät, jotka julkaistaan koko ryhmän nähtäville seinälle. Facebook tarjoaa hyvän mahdollisuuden vertaisarvioinnin käyttämiselle, sillä seinäjulkaisuja on helppo kommentoida. Myös opettaja pääsee helposti  
antamaan palautetta ja kommentoimaan julkaisuja. Facebook mahdollistaa aina myös henkilökohtaisten viestien lähettämisen ryhmän jäsenille. Mikäli kurssia suorittavat oppilaat ovat tehneet iPadilla tallennettuja esittelyjä ja 
haastatteluja koulun ulkopuolella, ne ovat suoraan päivitettävissä facebookiin. Myös oppilaiden laatimat muut esitykset (kuten käsitekartat) on helppo julkaista facebookissa. Kunkin opiskelijan aktiivisuusaste on opettajan  
nähtävissä seinällä. Kurssin arviointiperusteista ja aktiivisuusvaatimuksista on syytä keskustella opiskelijoiden kanssa ennen työskentelyn aloittamista. Opiskelijat voivat antaa myös kurssipalautteen facebookissa. 

Menetelmää toteuttaneen opettajan arvion mukaan kommentoinnin helppous tuotti tulosta siten, että ajatusten ilmaiseminen oli tunnilla toteutuneeseen verratuna aktiivisempaa ja analyyttisempää. Iso kurssiryhmä tulisi voida  
jakaa pienempiin (8-10 hlöä), jotta keskusteluaktiivisuus säilyisi hyvänä. Kyseinen opettaja lisäisi oppilaiden mahdollisuutta oppia koulun ulkopuolella tekemällä tutustumiskäyntejä ja haastatteluja. 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

OPPIAINE kaikki oppiaineet

KUVAT 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=202870533191288&set=pb.193248387486836.-2207520000.1359443042&type=3&theater  (Mobiluck-facebookin seinällä oleva kuva)

VIDEOT 

LAITTEET OHJELMISTOT 
-iPad -Poll Everywhere
-tietokone ja dataprojektori tai AppleTV

OPPIMISTILA 
-tvt:n avulla saadaan tietoa vertaisten oppimisesta oman oppimisen arvionnin pohjaksi
-mihin 2000-luvun taitoihin liittyy? Oppimaan oppiminen, tvt-taidot

6. HYVÄ KÄYTÄNNE

OTSIKKO: Poll Everywhere   kertaajien oppimista testaamassa  

kohderyhmä: lukiokoulutus

teemat: oppimisympäristöt, laitteet ja ohjelmistot opetuskäytössä

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=202870533191288&set=pb.193248387486836.-2207520000.1359443042&type=3&theater
http://www.polleverywhere.com/
http://www.polleverywhere.com/%20


tieto- ja viestintätekniikan opetuskäyttö
tabletlaitteet opetuksessa

  avainsanat:   kertaaminen, oppimisen testaaminen

Lukiokurssien asioita kerrattaessa olisi hyötyä menetelmästä, jolla opettaja muutamin testikysymyksin nopeasti ja vaivattomasti voisi mittaamaan keskeisten asioiden muistamista.

Tarvitaan iPadit opiskelijoiden käyttöön kyselyyn vastaamista varten ja mahdollisuus heijastaa näkyville koko ryhmän vastaukset (dataprojektori tai Apple-TV).

Selaimesta osoitteella http://www.polleverywhere.com/ löytyvällä ohjelmalla opettajan on mahdollista luoda kysely, jolla mitataan oppilaiden tietotasoa keskeisissä asiasisällöissä. Opiskelijat vastaavat kyselyyn iPadeiltaan.  
Ohjelman avulla oppilaiden vastaukset saadaan koottua graafisiksi kuviksi ja prosenteiksi ja ne heijastetaan koko ryhmän nähtäville. Näin opiskelija saa tietoa omasta osaamisen tasostaan suhteessa ryhmän tasoon. 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

OPPIAINE liikunta, historia, biologia, (kaikki oppiaineet)

KUVAT VIDEOT 

LAITTEET OHJELMISTOT 
iPad -QR-koodeja lukeva appsi iPadiin
älypuhelin -QR-koodinlukijasovellus älypuhelimeen, esim. UpCode

-QR-koodien luomiseen soveltuva ohjelma (esim . http://qrcode.kaywa.com/) 

OPPIMISTILA 
-menetelmä mahdollistaa oppimisympäristön laajentamisen luokkahuoneen ulkopuolelle; tukee yhteistoiminnallisuuden ja tutkivan oppimisen toteutumista
-mihin 2000-luvun taitoihin liittyy? Ongelmanratkaisutaidot, yhteistyö, informaation lukutaito, tvt-taidot, kulttuuritietoisuus

7. HYVÄ KÄYTÄNNE

OTSIKKO: QR-koodit   koulussa  

kohderyhmä:perusopetus, lukiokoulutus

teemat: oppimisympäristöt, laitteet ja ohjelmistot opetuskäytössä
mobiilioppiminen

  avainsanat:    QR-koodi, mobiililaite, skannaus, internetosoite, biologia, historia, suunnistus 

Mobiililaitteella, joka voi olla myös oppilaan oma älypuhelin, voidaan skannata kohteessa oleva QR-koodi, minkä jälkeen laite avaa koodin sisältämän nettiosoitteen tai muun siihen liitetyn lähteen. Koodilla saadaan  
avautumaan opiskeltavaan asiaan liittyvää faktatietoa, tarinoita, kuvia, videoita tai pelejä.

QR-koodien avulla opiskeltavaan asiaan saadaan liitettyä materiaalia mielenkiintoisella ja suunnitellulla tavalla. Samalla oppimisympäristö on laajennettavissa luokkahuoneen ulkopuolelle, jopa todelliseen ympäristöön.  
Esimerkiksi biologiassa voidaan suunnistaa kasvien kasvupaikoilla ja samalla käyttää oppimiseen mobiililaitteella avautuvia nettilähteitä (mikäli alueella on käytössä verkko tai iPadissa maksullinen 3G-kortti). Samalla  
periaatteella QR-koodeja voidaan käyttää myös esim. liikuntatuntien suunnistuksessa ja historian opiskelussa. 

Opiskelija tarvisee käyttöönsä mobiililaitteen,  johon ladataan jokin QR-koodeja lukevista sovelluksista, joista useimmat löytyvät ilmaiseksi  Appstoresta (iPad) tai oman älypuhelimensa,  johon ladataan ilmainen QR-
koodinlukijasovellus "UpCode" seuraavan linkin kautta  http://www.upcode.fi/mobile/pc_download.asp?language=1 tai oman puhelimen sovelluskaupasta. Sovellus on saatavilla useille eri puhelinmalleille.  QR-koodeja 
luodaan QR-generaattoreilla, joita löytää maksutta netistä laittamalla Googlen hakusanaksi esim. qr code generator. QR-koodit tulostetaan ja kiinnitetään opiskelijoiden skannattavaksi kohteeseen.

Esimerkkejä käyttötavoista: 
1)Voionmaan lukiossa on tehty kuntosalille QR-koodeilla linkkejä iPadilla kuvattuihin ja YouTube -videoihin, joissa opastetaan oikeisiin liikkeisiin kuntosalilaitteilla. Opiskelija skannaa iPadilla QR-koodin, jonka 

http://fi.wikipedia.org/wiki/QR-koodi
http://www.upcode.fi/mobile/pc_download.asp?language=1
http://en.wikipedia.org/wiki/App_Store_(iOS)
http://fi.wikipedia.org/wiki/QR-koodi
http://qrcode.kaywa.com/
http://www.polleverywhere.com/


jälkeen hän pääsee katsomaan mallisuoritusvideota.
2 Muuramen  lukiossa  järjestettiin  nimikilpailu  luokkien  uudelleennimeämiseksi.  Vanhat  ja  tylsät  luokkien  nimet  (kuten  LRE,  LRE  1,  LRE  2...)  muutettiin  informatiivisemmiksi.  Opiskelijat  saivat  antaa  
nimiehdotuksia, joista valittiin parhaat. Oppiaineita ja uusia nimiä tukemaan opettajat saivat puolestaan miettiä mieleisensä QR-koodista aukeavan sisällön luokan ovenpieleen. Koodin tuli tukea kyseistä oppiaineita, 
sillä voi esitellä jonkun kohteen tai itsensä tai koodin takaa tuli löytyä jotakin lisäarvoa opetukseen. Tässä esimerkkejä uusita luokkien nimistä: Huvikumpu (ruotsi), Error (atk), Jukola (äidinkieli) ja T-square  
(englanti).

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

OPPIAINE äidinkieli, uskonto

KUVAT VIDEOT 

LAITTEET OHJELMISTOT 
iPad iBooks 

Keynote
iMovie
YouTube

OPPIMISTILA 
-oppimisympäristö laajenee virtuaaliseen ulottuvuutaan, laitetta käytetään pääasiassa korvaamaan muita medioita, laitteita ja välineitä opetuksessa.
-mihin 2000-luvun taitoihin liittyy? Informaation lukutaito, tvt-taidot, kansalaistaidot, luovuus (tiedottamisen harjoitteleminen)

8. HYVÄ KÄYTÄNNE

OTSIKKO: Tabletlaite kirjaksi ja moneen käyttöön äidinkielen tunnilla

kohderyhmä: perusaste, lukiokoulutus

teemat: oppimisympäristöt, laitteet ja ohjelmistot opetuskäytössä
tabletlaitteet opetuksessa
 

  avainsanat:    iPad, e-kirjat, Raamattu, kirjaesitelmä, kirjasto, tiedonhaku, tiedottamisen harjoittelu, reissublogi

Keveästi oppilaan mukana kulkevaan tabletlaitteeseen yhdistyy monta mediaa (TV, kamera, videokamera, soitin, lehdet, puhelin, kirjat) ja sillä pääsee kätevästi surfatamaan netissä. Laitteen käytöllä voidaan keventää  
opetustyössä tarvittavan oheismateriaalin ja papereiden määrää. 

Sekä opettaja että opiskelijat tarvitsevat käyttöönsä tabletlaitteen ja koulussa tulee olla käytössä langaton verkko. 

Tabletlaitteiden kanssa kokeiltua:

1) iBooksiin voi ladata ilmaiseksi kirjoja, joista on tekijänoikeudet ovat loppuneet (Juhani Aho, Maiju Lassila, Minna Canth, Aleksis Kivi jne.). Näitä on hyödynnetty esim. lukion äidinkielen 6-kurssilla (Kieli,  
kirjallisuus ja identiteetti). Uskonnon opetuksessa voi hyödyntää Suomen ev.lut seurakunnan nettisivuilla olevaa maksutonta Raamattua. Sen hyöty perinteiseen Raamattuun on esim. sanahaku.

2) Opiskelijat voivat tehdä kirjaesitelmänsä iPadiin ladattavalla ohjelmalla (esim. Keynote).
3) Kirjastossa voidaan iPadin kanssa opetella henkilökunnan ohjauksessa tiedonhakuja ja kirjahakuja 
4) iPad on osoittautunut käyttökelpoiseksi välineeksi tiedottamisen harjoitteluun. Sillä voi esim. tallentaa ja jakaa opintomatkojen tapahtumia. Kuva- ja videokooste on kätevästi rakennettavissa iMoviella ja siirrettävissä 

YouTubeen. Video voidaan iPadilla hallinnoiden myös upottaa reissublogiin tai koulun Facebook-sivulle. 
5) Ryhmät voivat harjoitella tiedotusta ja kirjoittamista blogikirjoituksia tekemällä esim. oman koulun blogisivulle.

Tämän hetkisenä rajoituksena voidaan pitää sitä, että iPad ei näytä sähköisissä oppimateriaaleissa (esim. SanomaPro, Opinaika) olevia Flash-animaatiolla tehtyjä tehtäviä, ellei lataa ylimääräistä flash-lisäosaa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

http://www.opinaika.fi/
http://ratkaisut.sanomapro.fi/web/guest
http://www.youtube.com/watch?v=fFuLi8D-qGk
http://www.evl.fi/raamattu/
http://www.apple.com/education/ipad/
http://en.wikipedia.org/wiki/IMovie
https://itunes.apple.com/fi/app/keynote/id361285480?l=fi&amp;mt=8
https://itunes.apple.com/fi/app/ibooks/id364709193?l=fi&mt=8


OPPIAINE kielet

KUVAT VIDEOT 
http://finnedmob.blogspot.fi/2012/05/voionmaan-lukion-ranskan-kielen-ipad-ja.html (videotervehdys ranskaksi)

LAITTEET OHJELMISTOT 
iPad -skype

-Blogger-blogi
OPPIMISTILA 
-oppimisympäristön laajeneminen; siirtymää projektimaiseen oppimiseen; mahdollistaa oppijalähtöisyyttä ja vertaisoppimista
-mihin 2000-luvun taitoihin liittyy? Kommunikointi, yhteistyö, tvt-taidot, kulttuuritietoisuus

9. HYVÄ KÄYTÄNNE

OTSIKKO: Vuorovaikutusta ja vertaisoppimista kielten oppitunneille

kohderyhmä: lukiokoulutus

teemat: oppimisympäristöt, laitteet ja ohjelmistot opetuskäytössä
tabletlaitteet opetuksessa
sosiaalisen median pedagoginen hyödyntäminen
tieto- ja viestintätekniikan opetuskäyttö

  avainsanat:    iPad, kielitaito, vuorovaikutus, vertaisoppiminen, yhteisblogi, livekeskustelu Skype-yhteyksin

Kieltenopiskeluun tulee lisää mielenkiintoa, mikäli kehittyviä taitoja voi käyttää vuorovaikutukseen ja ajatustensa ilmaisemiseen sosiaalisella tavalla. Tabletlaitteet ja sosiaalinen media (blogit) voivat olla avuksi näiden 
tavoitteiden toteuttamisessa . 

Varsinkin lukiossa vieraita kieliä projektinomaisesti opiskeleva ryhmä voi saavuttaa kielitaitoa vertaisoppimalla olemalla yhteydessä toisissa kouluissa samaa kieltä (esim.ystävyyskoulut) opiskelevien tai natiivisti kieltä  
puhuvien opiskelijatovereiden kanssa tietotekniikan mahdollistamilla tavoilla. Ohjaava opettaja ja opiskelijat tarvitsevat käyttöönsä iPad-laitteet verkkoyhteyksin.

Ryhmä voi  perustaa yhteisblogin toisen samaa kieltä  eri  maassa opiskelevan ryhmän kanssa.  Esim. Bloggerin blogia on käytetty  tähän tarkoitukseen.  Opiskelijat  toteuttavat  blogin päivittämisen ja  siihen liitettävän  
videomateriaalin kuvaamisen iPadeilla. Blogitekstit ja videoterveiset vertaisopiskelijaryhmälle toteutetaan tietysti opiskeltavalla kielellä. On myös mahdollista käyttää Skype-yhteyksiä livekeskusteluun tutun ja turvallisen  
opiskelijaryhmän tai opiskeltavaa kieltä puhuvan henkilön kanssa. 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

OPPIAINE kaikki oppiaineet

KUVAT VIDEOT 

LAITTEET OHJELMISTOT 
iPad Pages -appsi
Apple-TV BookCreator -appsi
dataprojektori

OPPIMISTILA 
-oppimisympäristön laajeneminen virtuaaliseen ulottuvuuteen: esittämistekniikka, ilmaisutaito, viestintä; mahdollistaa oppijalähtöisyyttä sekä yhteistoiminnallista ja vertaisoppimista
-Mihin 2000-luvun taitoihin liittyy?  Luovuus ja innovatiivisuus, yhteistyö, taitava kommunikointi, digitaalinen kompetenssi, oppimaan oppiminen ja metakognitiiviset taidot

https://itunes.apple.com/fi/app/book-creator-for-ipad/id442378070?l=fi&amp;mt=8
https://itunes.apple.com/fi/app/pages/id361309726?l=fi&amp;mt=8
http://www.apple.com/education/ipad/
https://accounts.google.com/ServiceLogin?service=blogger&ltmpl=start&hl=fi&passive=86400&continue=http://www.blogger.com/home#s01
http://www.skype.com/en/
http://finnedmob.blogspot.fi/2012/05/voionmaan-lukion-ranskan-kielen-ipad-ja.html


10. HYVÄ KÄYTÄNNE

OTSIKKO: Postereita, julisteita ja esityksiä   iPad  illa  

kohderyhmä: perusaste, lukiokoulutus

teemat: oppimisympäristöt, laitteet ja ohjelmistot opetuskäytössä
tabletlaitteet opetuksessa
aihekokonaisuudet

  avainsanat:    ryhmätyöt, posteri, juliste, esitys, esitelmä, media- ja ilmaisutaidot

Koulujen ryhmätöissä ja projekteissa tehdään likipitäen kaikissa oppiaineessa piirtämällä, värittämällä ja kuvia leikkaamalla postereita ja julisteita nähtäville ja seinille laitettaviksi. Ryhmätyön tulokset mennään yleensä  
esittämään luokan eteen tietoja paperilta lukien. Esitysten laatimiseen olisi kuitenkin helposti yhdistettävissä myös media- ja ilmaisutaidon sekä tieto- ja viestintäteknisten taitojen harjaannuttamisen aihekokonaisuudet.

Julisteiden, postereiden, esitysten ja esitelmien laatimiseen oppilaat käyttävät iPadeja. Tarvitaan myös iPadeille ladatut esitysten tekemiseen sopivat sovellukset (appsit), joita on olemassa useita. Opetuksessa toimiviksi on  
todettu esim. Pages (julisteiden tekemiseen), BookCreator ja Explain Everythingi (esitykset ja esitelmät). Mikäli luokassa olevaan dataprojektoriin on yhdistetty Apple-TV,  jokaisen opiskelijan on mahdollista siirtää omalla  
iPadilla olevan esityksensä (nappia painamalla) kaikkien nähtäväksi valkokankaalle. Tämä tietysti helpottaa työskentelyä luokassa, mutta myös joidenkin oppilaiden esiintymisjännitystä.

Oppilaat laativat iPadilla ja soveltuvilla appseilla ryhmätöihin, projekteihin ja media- ja ilmaisutaitoon liittyvät esityksensä. Julisteet ja posterit tulostetaan esille laittamista varten tai ne voidaan heijastaa näkyville  
dataprojektorilla. Ryhmätöiden purkua varten oppilaat voivat myös nauhoittaa puheensa etukäteen. Projekteja varten tehdyt oppilaiden asiantuntijahaastattelut on myös helppo tallentaa ja jakaa muulle ryhmälle iPadia  
käyttämällä. Nämä voidaan esitellä luokalle oppilaan mobiililaitteelta.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

OPPIAINE matematiikka

KUVAT VIDEOT 
http://www.showme.com/Rikkokiri (opiskelijan tekemiä videoita ShowMe sovelluksella)

            https://www.youtube.com/user/Rikkokiri/videos?view=0 (opiskelijan tekemiä videoita Explain Everything -sovelluksella)

LAITTEET OHJELMISTOT 
-iPad -Explain everything
-dataprojektori -ShowMe 
-Apple-TV

OPPIMISTILA 
-oppimisympäristön laajeneminen henkilökohtaiseen tilaan ja kotiympäristöön; mahdollistaa oppijalähtöistä sekä yhteistoiminnallista ja vertaisoppimista
-mihin 2000-luvun taitoihin liittyy? Luovuus ja innovatiivisuus, ongelmanratkaisutaidot, oppimaan oppiminen (itsesäätely), yhtiestyö, tvt-taidot, 

https://itunes.apple.com/fi/app/showme-interactive-whiteboard/id445066279?l=fi&amp;mt=8
https://itunes.apple.com/en/app/explain-everything/id431493086?mt=8
https://www.youtube.com/user/Rikkokiri/videos?view=0
http://www.showme.com/Rikkokiri
http://www.apple.com/education/ipad/


11. HYVÄ KÄYTÄNNE

OTSIKKO: Oppijalähtöisyyttä matematiikan opiskeluun

kohderyhmä: lukiokoulutus

teemat: oppimisympäristöt, laitteet ja ohjelmistot opetuskäytössä
tieto- ja viestintätekniikan pedagoginen käyttö
tabletlaitteet opetuksessa
opetuksen eriyttäminen

  avainsanat:    matematiikan lukiokurssit, käänteinen luokkaopetus, flipped classroom, laskutehtävät, yhteistoiminnallisuus, vertaisoppiminen, eriyttäminen, iPad, opetusvideo, matematiikan ratkaisuvideot,  
  malliratkaisut

Mikäli matematiikan lukiokursseilla toteutetaan käänteisen luokkaopettamisen (flipped classroom) menetelmää, oppilaat voivat oppitunneilla keskittyä kuuntelemisen sijaan tehtävien tekemiseen ja ongelmanratkaisuun. 
Laskutehtävien tekemiseen käytetty yhteinen aika lisää yhteistoimintaa ja vertaisoppimista oppitunneilla, mikä puolestaan ylläpitää opiskelumotivaatiota. Opetuksen eriyttäminen helpottuu, sillä opettajalla on mahdollisuus 
ohjata pienryhmiä tai yksittäistä opiskelijaa tarvittaessa hyvinkin yksityiskohtaisesti, ja lahjakkaimmat opiskelijaryhmät voivat opettajan ohjauksessa ottaa vastaan suuriakin haasteita. 

Flipped-classroom -kokeilut matematiikassa on tehty iPad-laitteilla. Oppilaat tarvitsevat kotikäyttöön laitteen ja verkkoyhteyden, jolla vastaanottaa ja katsoa opettajan kotitehtäväksi antama opetusvideo ja mahdolliset  
tehtävät. Opettajalla tulisi arviointia varten olla mahdollisuus sähköisesti muutamin kysymyksin testata ennen seuraavaa oppituntia, ovatko opiskelijat katsoneet videon ja tehneet annetut perustehtävät. Mikäli käytössä on 
olevaan dataprojektoriin on yhdistetty Apple-TV,  jokaiselta luokassa olevalta iPadilta on mahdollista siirtää oma näyttö (nappia painamalla) kaikkien nähtäväksi valkokankaalle. Näin opiskelijoiden ratkaisuja saadaan 
katsottua ja pohdittua yhdessä.

Jos perinteisessä luokkaopetuksessa matemaattisia ratkaisutaitoja harjaannutettiin kotitehtävin, niin flipped classroomissa kotitehtävänä on katsoa omatoimisesti seuraavan tunnin aiheeseen liittyvä opetusvideo ja tehdä  
muutama opettajan antama perustehtävä. Opiskelijat tulevat oppitunnille paremmin tietoisina siitä, kuinka hyvin tai huonosti opiskeltavaa asiaa on ymmärretty, ja opettajalle avautuu mahdollisuus arvioida, minkä tasoista 
ohjausta ryhmä tarvitsee. Oppitunnin aikana keskitytään pienryhmissä ratkaisemaan opiskeltavaan aiheeseen liittyvä tehtäviä. Opettaja seuraa tehtävien sujumista ja ohjaa tarvittaessa. Ratkaisuja voidaan myös ottaa yhteiseen  
tarkasteluun tunnilla. Esim. Opetus.tv -sivujen matematiikkavideoita on käytetty kotitehtävinä. Opettaja voi myös laatia ja ladata itse opetusvideoita kurssilaisten saataville. Videoita on tehty esim. iPadin Explain Everything 
-sovelluksella. On todettu, että oman opettajan esiintyminen tekee opetusvideosta tehokkaamman, koska niin siihen saadaan toimivaa henkilökohtaisuutta ja joustavuutta. Myös opiskelijat voivat toteuttaa vertaisopettamista  
laatimalla  matematiikan  ratkaisuvideoita  ja  jakamalla  niitä  verkossa  (YouTube,  sosiaalinen  media).  Opettaessaan  oppii  parhaiten!  IPadit  ja  sovelluksista  esim.  ShowMe-  ja  Explain  Everything  ovat  osoittautuneet  
käyttökelpoiseksi välineiksi opiskelijavideoiden laatimiseen ja jakamiseen.

Opiskelijat voivat halutessaan katsoa videoita uudelleen myös oppitunnin aikana luokassa olevilla koulun iPadeillä. Videoita voi katsoa yhä uudelleen ja tiettyä kohtaa videosta kelata edestakaisin niin kauan, että ymmärtää  
asian. Opettajalta tai toisilta opiskelijoilta voi lisäksi kysyä epäselväksi jääneitä asioita. Opiskelija voi myös katsoa tehtävien malliratkaisuja tunnin aikana iPadin avulla.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

linkki: http://finnedmob.blogspot.fi/2011/12/mobiiliopetusteknologia-lukiolaisen.html 

http://finnedmob.blogspot.fi/2011/12/mobiiliopetusteknologia-lukiolaisen.html
http://www.youtube.com/watch?v=b00ZeszvjP4
http://opetus.tv/
http://blogi.somy.fi/helpoin-tapa-kantaa-maailmaa-harteillaan-on-s

