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bit.ly/ootornio

http://bit.ly/ootornio


Minä ja teknologia

✗ Minä ja teknologian 

hyödyntäminen 

oppimisen tukena? 

Lähtökohtakysely: 

bit.ly/kyselytornio

✗ Vastaukset

http://bit.ly/kyselytornio
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf_17KM7COiKECeKk-WyfZkN1qkYK7hA1WJd94QZeKN8brxDg/viewanalytics






















Näkökulmia

✗ Opettaminen

✗ Ohjaus

✗ Opiskelu

✗ Oma työskentely

✗ Viestintä ja vuorovaikutus

✗ Kollaboraatio, tavoitteellinen yhteistyö

✗ Liikkeelle helposta, hauskasta ja hyödyllisestä

✗ Pedagoginen ajattelu: mikä sopii ja mihin



todaysmeet.com/tornio

https://todaysmeet.com/tornio


“Digioppija”

✗ Lukeminen

✗ Kirjoittaminen

✗ Tiedonhankinta

✗ Muistiinpanot

✗ Organisointi ja itsen ohjaaminen

✗ Jakaminen ja yhdessä oppiminen



Lukeminen



Text to voice esim. Voicedream

http://www.voicedream.com/


Digikirjat

silmille 

sopivasti.



Kirjoitta-

minen



Kulttuurimurros herättää tunteita



Outi Kallionpää: Mitä on uusi 

kirjoittaminen?
✗ Sosiaaliset taidot 

✗ Tekniset taidot 

✗ Luovuustaidot 

✗ Julkisuustaidot 

✗ Multimodaaliset ja esteettis-visuaaliset taidot 

✗ Eettiset taidot 

✗ Tietoisuus- ja monisuorittamistaidot

Uuden kirjoittamisen taidot

https://uudenmediankirjoittaminen.wordpress.com/uuden-kirjoittamisen-pedagogia/


Johanna Lampela: Annotointi 

opiskelutaitona

https://tiedontaitajaksi.wordpress.com/2015/09/16/annotointi-opiskelutaitona/


Mikrofoni-kuvake näppäimistössä, joskus piilossa.



iPadille Pro: oma kynä, hintaa n. 100 €

Käyttäjäkokemus: 
● Kynä todella toimiva
● Ei hajoa helposti
● Kulkee hyvin mukana 

suojakuorissa
● Joutuu lataamaan melko usein, 

latautuu nopeasti, latauksen 
muistutus hieman häiritsee



Tiedon-

hankinta



Googlen hakutuloksen lukeminen



Googlen tarkka haku

https://www.google.fi/advanced_search


CC-lisenssoitujen sisältöjen haku: 

Google tarkka haku >> Käyttöoikeudet

http://www.google.fi/advanced_search


Google Kuvahaku: kun teet haun, pääset 

näkymään, jossa voit valita Hakutyökalut > 

Käyttöoikeudet.

https://www.google.com/imghp?hl=fi


Google Scholar



Googlen omat tiedonhakukurssit

http://www.powersearchingwithgoogle.com/


Kun haluat 
käyttää 

hakutuloksia 
uudelleen



CC-lisenssoitujen sisältöjen haku: 

Creative Commons.

CC-haku uudistuu

http://search.creativecommons.org
https://ccsearch.creativecommons.org/


Wikimedia Commons – miljoonia mediatiedostoja.

http://commons.wikimedia.org/wiki/Etusivu?uselang=fi


Ihmiset tiedon 
lähteinä



Muistiin-

panot



Valokuvaaminen on hyvä tapa muistiinpanojen 

tekemiseen, varsinkin yhdistettynä muihin.



Evernote - digitaaliset muistiinpanot ks. 
ohje.

Verkkoleikkurilla 

selaimelta 

Evernote-muisti-

kirjaan.

Yhdistäminen 

onnistuu Google 

Driven ja monen 

muun digipalvelun 

kanssa.
Evernoten

maksuton palvelu 

on maksullista 

suppeampi, mutta 

riittävä 

peruskäyttöön.

https://help.evernote.com/
https://help.evernote.com/hc/fi/articles/221189627-Tervetuloa-Evernote-Webiin
https://evernote.com/


Mielle- ja ajatuskartat muistiinpanoina,

Esimerkiksi Mindmeister

https://www.mindmeister.com/933608277?t=IXWPn1k5Ww


Pilvioppimisen taidot



Organi-

sointi



Oma porttikongi: WorkFlowy



Asiat järjestykseen: Trello

https://trello.com


Aikataulut järjestykseen: Google kalenteri

https://calendar.google.com/calendar/render?hl=fi


Digioppijan ajanhallinta: mobiilit apulaiset

http://www.pearltrees.com/arongas/mobiili-ajanhallinta/id13588003


Jakaminen



Kun jaat, saat!



Tekijänoikeus on 
tärkeä kysymys 

jakajalle ja jaetun 
käyttäjäle.



Tässä 
korttisarjassa on 
käytetty toisten 

tuottamaa 
sisältöä















Kulttuurimme 
perusta on 

kierrätyksessä

Edellä olevien 
korttien tarina 
Opeblogissa.

Kortit oli tehty 

Canvan

ilmaisversiolla.

Toinen hieno 

verkkopalvelu 

omien grafiikoiden 

luomiseen 

Lucidpress.

Korttien kuvat oli 

etsitty kuva-arkistojen 

julkaisupalvelusta 

Flickr Commonsista. 

Ne olivat 1800-luvun 

eläinoppikirjasta.

http://opeblogi.blogspot.fi/2015/03/kun-saa-oppia-uutta-eli-ope-oppijana.html
https://www.canva.com/
https://www.lucidpress.com/
https://www.flickr.com/commons


Semanttisen webin mahdollistamat suuret 

aineistopankit, kuten Finna (kirjastot, arkistot, 

museot). Finna korvaa Nellin, ks. Finnan palvelut.

https://www.finna.fi/
https://www.finna.fi/Content/about


Wikipohjaisia tiedontuottamisen ympäristöjä, 

kuten kansalaistieteen (citizen science) Järviwiki.

https://en.wikipedia.org/wiki/Citizen_science
https://www.jarviwiki.fi/wiki/Etusivu


padlet.com/arongas/ootornio

https://padlet.com/arongas/ootornio


Paljon ohjeita digioppijalle: YLE Digitreenit

https://yle.fi/aihe/oppiminen/digitreenit


Mobiili kesäkoulu

http://www.mobiilikesakoulu.com/

http://www.mobiilikesakoulu.com/


ITK-konferenssi https://www.itk.fi/

https://www.itk.fi/


Jane Hart

Top 200

http://c4lpt.co.uk/top100tools/
http://c4lpt.co.uk/top100tools/


#oppiminen
Kysyttävää?
✗ Anne Rongas

✗ Anne.Rongas@otavanopisto.fi

✗ Twitter @arongas


