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PAIKALLISET AIHEET
*EdMedia –konferenssi Tampereelle 2014
EdMedia 2014 -konferenssi tuo Suomeen ja Tampereelle maailman johtavat
opetusteknologian ja -median asiantuntijat. Konferenssiin odotetaan noin tuhatta
kansainvälistä asiantuntijaa, jotka pohtivat viikon ajan opetusteknologian tilaa ja
tulevaisuutta. Konferenssin suomalaisena järjestäjänä toimii Tampereen yliopiston
informaatiotieteiden yksikkö yhteistyössä Tampereen ammattikorkeakoulun kanssa.
– EdMedia tarjoaa loistavan tilaisuuden suomalaisille alan toimijoille näyttää ja kertoa, mitä
annettavaa meillä on opetusteknologian tutkimuksen, tuotteiden ja palveluiden alueella.
Parhaimmillaan konferenssi vahvistaa osaamistamme ja tukee kansainvälisiä ponnisteluita
koulutusviennin alueella, toteaa konferenssin johtaja, tutkimusjohtaja Jarmo Viteli
Tampereen yliopiston informaatiotieteiden yksiköstä.
Konferenssi antaa paitsi mahdollisuuden esitellä osaamista myös tilaisuuden luoda
suhteita alan johtaviin toimijoihin ja asiantuntijoihin.

– Samalla voimme oppia muiden tekemistä tutkimuksista ja sovelluksista oman
toimintamme kehittämiseksi, Viteli sanoo.
Suomessa konferenssi järjestettiin ensimmäisen kerran vuonna 2001 ja silloinkin
nimenomaan Tampereella.
– Meille jäi valtavan hyvä kuva Suomesta ja Tampereesta vuonna 2001. Kaikki järjestelyt
toimivat hienosti sekä Tampere-talossa että yliopistolla. Onkin todettava, että vuoden 2001
EdMedia on yksi kaikkien aikojen onnistuneimmista. Tampereella on tunnettuja alan
toimijoita ja Suomen maine koulutuksen laatumaana herättää kansainvälistä kiinnostusta,
toteaa Gary Marks, Association for the Advancement Technology in Education (AACE) järjestön johtaja.
EdMedia-konferenssi kokoaa asiantuntijoita yli 40 maasta. Sitä on järjestetty vuodesta
1997, ja se onkin yksi vanhimmista alan tapahtumista. Vuoden 2013 konferenssi
järjestetään kesällä Kanadassa.
Lisätietoja: Tutkimusjohtaja Jarmo Viteli, TAY / TRIM, jarmo.viteli[at]uta.fi
Lisätiedot: www.aace.org/conf/edmedia
Lähde: SIS

*Webinaaritallenne: Tietohallinto
kehittämisen jarruna?

palvelemassa

oppilaitoksia

vai

opetuksen

To 24.1.2013 pidetyn ”Tietohallinto palvelemassa oppilaitoksia vai opetuksen kehittämisen
jarruna” -webinaarin tallenne ja diat on nyt saatavilla verkossa. Katja Jussila ja Mikko
Lammi kertoivat webinaarissa Tredun, tampereen seudun ammattiopiston, perustamisesta
tietohallinnon ja opetuksen yhteistyön näkökulmasta.
Esitys: http://tampere.adobeconnect.com/p32a3fmk8q6
Materiaalit: http://goo.gl/aHCOk
Webinaarin järjesti OTE-hanke: http://opetusteknologia.info/

VALTAKUNNALLISET AIHEET
*Webinaari: Webinaariesiintyjän selviytymispaketti - Kuinka esiintyä vaikuttavasti
verkossa, 5.2.2013

5.2.2013 klo 10.00–10.45 järjetettävässä maksuttomassa webinaarissa aiheena on
esiintymistaidot ja webinaariesitys. Webinaarissa kerrotaan keinoja mieleenpainuvien
verkkoesitysten rakentamiseen. Kouluttajina toimivat esiintymistaitojen kouluttaja Pauliina
Perttuli sekä kouluttaja, tietokirjailija Outi Lammi.
Sisällöt:
Kuinka koukutat verkkoesityksen kuulijat
Kuinka rakennat vuorovaikutusta virtuaalisissa ympäristöissä
Kuinka esiinnyt luontevasti ja innostavasti
Kuinka teet kiinnostavia ja mieleenpainuvia diaesityksiä verkkoon
Koulutuksen järjestäjät: Suomen puheopisto ja Outi Lammi
Lisätiedot ja ilmoittautuminen: http://www.puheopisto.fi/avoimet-valmennukset/avoimetvalmennuksetwebinaariesiintyjan-selviytymispaketti-kuinka-esiintya-vaikuttavasti-verkossa/

*Take away webinaarit 2013
Jyväskylän
yliopiston,
Jyväskylän
ammattikorkeakoulun
ja
Jyväskylän
koulutuskuntayhtymän järjestämät Take away -webinaarit jatkuvat vuonna 2013.
Webinaarit pidetään Connectin välityksellä, osoitteessa http://connect.jamk.fi/takeaway.
Kaikille avoimet
myöhemminkin.

webinaarit

taltioidaan,

joten

esitykset

voi

katsoa

tallenteina

Kevään 2013 ohjelma:
ke 16.1.2013. klo 14: Kokemuksia iPadin hyödyntämisestä lukion opetuksessa
(Timo Ilomäki, Voionmaan lukio) Katso tallenne: https://connect.jamk.fi/p93343481/
ti 12.2.2013 klo 14: Videot opetuksen tukena (Timo Ilomäki, Voionmaan lukio)
ke 13.3.2013 klo 14: Kuinka hyödyntää blogia asiantuntijatyössä? (Mari Varonen,
Jyväskylän ammattikorkeakoulu)
ke 17.4. 2013 klo 14: Blogi osana opintoja (opiskelija-/opettajapuheenvuoro,
Jyväskylän ammattikorkeakoulu)
ke 15.5.2013 klo 14: Aihe vielä avoinna. Mistä haluaisit kuulla? Lähetä ehdotuksesi:
mari.varonen (at) jamk.fi
Lisätiedot ja tallenteet: http://blogit.jamk.fi/suodatin/webinaarit-2013/

*Mediataitoviikko 4.-10.2.2013
Mediataitoviikko järjestetään helmikuussa 2013 ensimmäistä kertaa. Mediataitoviikko
jatkaa Tietoturvaviikon perinnettä, mutta näkökulmaa laajennetaan nyt kattamaan
useampia lasten ja nuorten mediakulttuurin teemoja. Mediataitoviikon tarkoituksena on
herättää keskustelua mediaan liittyvistä kysymyksistä.
Vuonna 2013 Mediataitoviikon pääteema on oikeudet ja velvollisuudet netissä. Teemaan
liittyvät materiaalit ja tapahtumat löydät sivuilta:
http://www.mediataitokoulu.fi/mediataitoviikko/
Lähde: Mediataitokoulu

*SULOP2013 – Sulautuva oppiminen ja opetus 7.-8.3.2013.
Sulautuvaa opetusta ja oppimista käsittelevä seminaari järjestetään Helsingin yliopistossa
Metsätalossa (os. Unioninkatu 40) seitsemättä kertaa 7.-8.3.2013.
Seminaariin ovat tervetulleita kaikki opetuksen kehittämisestä kiinnostuneet opettajat,
tutkijat, opiskelijat sekä hallintotyötä tekevät! Seminaari koostuu yleisluennoista, caseesityksistä sekä työpajoista. Seminaarin avauspuheenvuorot valottavat sulautuvan
opetuksen ja oppimisen ilmiötä tutkimuksen näkökulmasta. Seminaarin järjestävät
Helsingin yliopiston valtiotieteellinen tiedekunta, Avoin yliopisto ja opetusteknologiakeskus.
SULOP2013 -seminaarin ohjelma ja ilmoittautuminen: http://blogs.helsinki.fi/sulop2013/

*Innostava oppimaisema –seminaari 12.-13.3.2013
Itä-Suomen ja Oulun yliopistojen pedagogit ja arkkitehdit ovat yhdessä tutkineet ja
kehittäneet muuttuvan oppimaiseman tila- ja toimintakokonaisuuksia vastaamaan
paremmin käsitystä kehittyvästä koulusta. Tulokset ovat kannustavia. Nyt uudet
innostuneet askeleet suuntaavat myös rohkeasti perusasteelta ja lukiosta kohti
varhaiskasvatuksen oppimaisemaan. Opetuksesta ja oppimisesta voi inspiroitua yhä
uudelleen. Oppiminen saa myös olla hauskaa, ja sen sosiaalinen ja virtuaalinen ulottuvuus
ovat tämän päivänvälineillä yhä paremmin toteutettavissa.
Tervetuloa maksuttomaan seminaariin Joensuun tiedepuistoon 12.-13.3.2013!
Tarkempi ohjelma ja ilmoittautuminen: http://www.aducate.fi/horisontti

*Materiaalipaketti peleistä ja oppimisesta
Tutkija Sonja Ängeslevä on tuottanut peleihin ja oppimiseen liittyvän aineiston, joka tukee
opettajaa ottamaan huomioon pelit osana opetuksen suunnittelua ja oppimista.
Ängeslevän aineiston ajatuksena ei ole niinkään tuoda pelejä kouluun vaan muovata
opetuksen suunnittelua siten, että pelimäisyys ja pelillisyys otetaan huomioon ennen
kaikkea rakenteena. Tällä tavoin koko luokka voidaan muuttaa peliksi ja tällöin motivoiva
pelillisyys voidaan siirtää kaikkeen oppimiseen.
Aineisto sisältää esimerkkejä, joita voi hyödyntää vapaasti paitsi koulussa, myös
nuorisotyössä sekä muussa lasten ja nuorten kanssa toteutettavassa toiminnassa.
Linkki materiaaliin:
http://www.mediakasvatus.fi/sites/default/files/tiedostot/Pelit_ja_oppiminen_2013.pdf
Lähde: Mediakasvatus.fi

*Moodle Research Conference 2012 –julkaisu
Ensimmäinen Moodle Research Conference pidettiin 14.-15.9.2012 Kreikan
Heraiklionissa. Konferenssi keskittyi Moodlessa pidetyn opetuksen tutkimukseen ja
kehittämiseen. Tutkimukset ja esitykset käsittelivät seuraavia teemoja:
Case studies on teaching with Moodle
Innovative Moodle plugins & tools
Learning design approaches
Learning analytics in Moodle
Konferenssin julkaisu on luettavissa osoitteessa:
http://research.moodle.net/MoodleCon_Proceedings_program/index.htm

*ITK2013: Tutkijatapaaminen Call for papers 18.1. – 1.3.2013
ITK2013 - Interaktiivinen Tekniikka Koulutuksessa –konferenssi pidetään 10.-12.4.2013
Hämeenlinnassa. Tampereen yliopiston informaatiotieteiden yksikön TRIM tutkimuskeskus
yhteistyökumppaneineen järjestää konferenssin yhteydessä tutkijatapaamisen ke
10.4.2013 klo 10-17. Tutkijatapaamiseen toivotaan abstrakteja erityisesti tutkimuksen,

kehitystyön ja innovaatioiden liittymisestä toisiinsa. Tutkijatapaamisen Call for papers on
käynnistynyt. Tutkimusten toivotaan valaisevan tieto- ja viestintätekniikan käytön
mahdollisuuksia ja rajoituksia oppimisessa, opetuksessa, yhteisöllisyydessä ja
vuorovaikutuksessa. Poikkitieteelliset tutkimushankkeet ovat myös erityisen tervetulleita.
Tutkijatapaamisen Keynote-puhujina ovat akatemiaprofessori Erno Lehtinen, Turun
yliopisto ja Walter Bender, MIT Media Lab.
Call for Papers 18.1. – 1.3.2013: http://itk.fi/tutkijatapaaminen/cfp/paperi
ITK2013 –konferenssin ohjelma ja workshopit julkaistu: http://www.itk.fi/2013/

KANSAINVÄLISET AIHEET

*eLearning Papers nro. 32: Mobiilioppiminen
Nykypäivän nuoret varttuvat maailmassa, joka on täysin erilainen kuin missä heidän
opettajansa ja vanhempansa kasvoivat. Sosiaalisen median, sen välineiden ja
tietolähteiden jatkuvaa käyttöä pidetään itsestään selvänä kaikkialla, kun taas passiivinen,
opettajan johdolla tapahtuva työskentely mielletään yleensä kouluissa tapahtuvaksi. Itse
asiassa vaikeus valvoa mobiililaitteiden käyttöä on johtanut joissakin kouluissa niiden
kieltämiseen. Silloinkin kun mobiiliteknologia otetaan osaksi opetusta ilmenee
yhteistyöhön, yhteensopivuuteen ja turvallisuuteen liittyviä ongelmia. Mobiilioppimisen
käyttömahdollisuuksista huolimatta rehtorien, opettajien ja muiden kasvattajien on vaikea
sopeutua nopeasti muuttuvaan teknologiseen ympäristöön.
Avoin, sosiaalinen ja osallistava media tarjoaa monia tapoja kommunikoida, tehdä
yhteistyötä ja pitää muuten yhteyttä ikätovereiden kanssa. Se saattaisi myös merkittävästi
muuttaa oppimis- ja opetusmenetelmiä. Lisäksi OER-työkalujen ja avoimen
opetusaineiston määrä kasvaa erittäin nopeasti. Vaikka älypuhelimet ovat yleistymässä
opiskelijoiden keskuudessa, niiden opetuskäyttö saattaa vielä toistaiseksi kasvattaa
digitaalikuilua oppilaiden ja vanhempien monenlaisen taloudellisen tilanteen takia.
Artikkelit: http://elearningpapers.eu/fi/elearning_papers

*EDEN Annual Conference, 12-15.6.2013

The EDEN 2013 Conference will be held in Oslo 12-15.6.2013. The EDEN 2013
Conference will discover and present the latest best practice in this field, share
progressive concepts, inventive solutions, and promote joint-thinking and collaboration.
The first list of keynote speakers for the 2013 EDEN Annual Conference includes Prof.
Sugata Mitra, Dr. Bernard Luskin, Anna Kirah, Ana Carla Pereira, and a representative of
the Norwegian Nobel Committee.
Conference themes:
Engaging and challenging learners
Students energised - Enhanced learning experience by participation and
collaboration
The sense of ownership in learning
Joy, fun and ICTs
Institutional and professional aspects
Learning quality, assessment, evaluation
Information: http://www.eden-online.org/2013_oslo.html

*IADIS Multi Conference: Computer Science and Information Systems 2013, 23.26.7.2013
The IADIS e-Learning 2013 will be held in Prague (Czech Republic) 23.-26.7.2013. The
IADIS e-Learning 2013 conference aims to address the main issues of concern within eLearning. This conference covers both technical as well as the non-technical aspects of eLearning.
The conference accepts submissions in the following seven main areas: Organisational
Strategy and Management Issues; Technological Issues; e-Learning Curriculum
Development Issues; Instructional Design Issues; e-Learning Delivery Issues; e-Learning
Research Methods and Approaches; e-Skills and Information Literacy for Learning.
Information: http://www.mccsis.org/
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