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PAIKALLISET AIHEET
Opetuksen uusia tuulia 2013, 10.10.2013
Tampereen eOppimisen Klusteri, OTE-hanke ja PAOK-hanke järjestävät Opetuksen uusia
tuulia –tapahtuman torstaina 10.10.2013 Tampereen yliopistolla. Päivän aikana pääset
näkemään ja kokemaan uusimpia opetuksen välineitä sekä kuulemaan tieto- ja
viestintätekniikan opetuskäytön ideoita. Tapahtuma koostuu opetusteknologianäyttelystä,
luentotilaisuudesta ja tietoiskuista.
Ohjelma
Klo 10-16 Näyttelyosasto avoinna
o Tampereen yliopiston päätalon yläaulassa laitetoimittajat, hankkeet ja
projektit esittelevät opetuksen uusimpia välineitä ja käytännön toteutuksia.
Osallistujat pääsevät myös kokeilemaan laitteita itse.
o Mukana mm. IISLab (TTY), LangPerformLab (TAY), Skillpixels Oy, Gemilo,
TRIM (TAY), TAUCHI (TAY), Lentävä liitutaulu oy, Kirjastojen eKirjakahvila,
Aronet, Epson, T-K Team, Tevella Oy, Suomen koulupalvelu Oy, Valopi,
WordDive, eVarikko. (Päivittyvä lista löytyy sivuilta)
Klo 10-12, ja klo 14-15 Tietoiskuja
o Puolen tunnin välein vaihtuvissa tietoiskuissa kuullaan näyttelyosastolla
mukana olevien yritysten ja projektien esittelyitä uusista laitteista ja niiden
käyttötavoista.
Klo 12-14 Luento: Somea vai ei? – Tuetut palvelut vs. avoimet ympäristöt

o Jere Majava, (verkkopedagogiikan asiantuntija, HY)
o kommenttipuheenvuorot
o Mitä tulee huomioida, kun harkitaan sosiaalisen median hyödyntämistä
opetuksessa? Miten arvioidaan eri palveluiden paremmuutta tietoturva ja
oppijoiden tietosuoja huomioiden? Luennolla pohditaan oppilaitosten
tarjoamien ja ylläpitämien opetusteknologiapalveluiden ja avoimien,
sosiaalisen median palveluiden eroja, etuja ja haasteita.
Klo 10-16 eKirjakahvila
o Kustantajat ja kirjastot esittelevät palveluitaan.
Tapahtuman yhteydessä järjestetään myös Pirkanmaan II asteen yhteisöllinen
kehittämisverkosto – PAOK –hankkeen loppuseminaari.
Tapahtuma on maksuton, eikä tilaisuuteen tarvitse ilmoittautua.
Sivut: http://opetusteknologia.info/opetuksen-uusia-tuulia/
OTE-FB-sivuilla: http://facebook.com/laitteetjaohjelmistot

Tampereen eOppimisen klusterin uudet sivut on avattu
Tampereen eOppimisen uudet sivut löydät osoitteesta: http://blogs.uta.fi/eoppiminen/
Sivuilta löydät tietoa klusterin jäsenorganisaatioista, julkaistut uutiskirjeet ja tietoa ja uutisia
tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön alueelta.

EdMedia 2014 –konferenssi, 23-24.6.2014 Tampere – Call for presentations
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-konferenssi kokoaa asiantuntijoita yli 40 maasta. Sitä on järjestetty vuodesta
1997, ja se onkin yksi vanhimmista alan tapahtumista.
Konferenssiin
voi
jättää
ehdotuksia
http://www.aace.org/conf/edmedia/call.htm

esityksiksi

31.12.2013

mennessä:

VALTAKUNNALISET AIHEET
Syksyn tapahtumia:
* Vaikuta ja vaikutu – osaamisen vuosihuolto, 24.9.2013 Helsinki
Vaikuta ja vaikutu on vuosittain toistuva TIEKEn Osaamispalveluiden seminaari, jossa
paneudutaan jälleen ajankohtaisiin tieto- ja viestintätekniikan osaamiseen, oppimiseen ja
opettamiseen liittyviin aihealueisiin.
Ohjelma ja ilmoittautuminen: http://www.tieke.fi/display/VaikutaVaikutu/Vaikuta+ja+vaikutu

* ARea 13 -seminaari 1.10.2013 Tampere
ARea 13 -seminaaripäivä koostuu useista asiantuntijaluennoista sekä iltapäivällä esillä
olevista demopisteistä, joissa osallistujilla on mahdollisuus kokeilla ja tutustua tarkemmin
erilaisiin lisätyn todellisuuden sovelluksiin.
Lisätietoa: http://www.uta.fi/sis/area13/index.html

* Opi ja kasva -konferenssi, 7.- 8.10.2013 Helsinki
Opi ja kasva -konferenssissa on monipuolista ohjelmaa peruskoulujen opetus- ja
oppilashuoltohenkilöstölle, koulujen johdolle sekä kaikille oppimisesta sekä lasten ja
nuorten hyvinvoinnista kiinnostuneille alan ammattilaisille.
Ohjelma: http://www.opijakasva.fi/

* Opetuksen uusia tuulia, 10.10.2013 Tampere
Tampereen eOppimisen klusterin ja OTE –hankkeen yhdessä järjestämä Opetuksen uusia
tuulia –tapahtuma kokoaa Tampereen yliopistolle uusimmat laitteet ja tietoiskuja ja
luentoja opetusteknologian alalta. Päivän aikana pääset katsomaan ja kokeilemaan
uusimpia opetuksen välineitä ja tutustumaan ajankohtaiseen kehitystyöhön sekä
kuulemaan tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön ideoita.
Tarkempi ohjelma: http://opetusteknologia.info/opetuksen-uusia-tuulia

*Verkkoja kokemassa -seminaari 10. – 11.10.2013 Turku

Valtakunnallinen Verkkoja kokemassa -seminaari kokoaa yhteen opettajia, opetuksen
kehittäjiä ja muita asiantuntijoita. Esillä on pedagogisia ratkaisuja, työvälineitä ja näihin
liittyvää tutkimus- ja kehittämistyötä.
Ohjelma: http://www.verkkojakokemassa.fi/

* Korkeakoulujen valtakunnalliset IT2013-päivät, 5.–6.11.2013 Tampere
Korkeakoulujen valtakunnallisten IT-päivien tarkoitus on edistää korkeakoulujen
tietoteknisiä ja tietohallinnollisia valmiuksia sekä tuoda esiin tulevaisuuden haasteita ja
niiden ratkaisuja. Samalla IT-päivät tukevat korkeakoulujen keskinäistä sekä
korkeakoulujen ja yritysten välistä tiedonvaihtoa ja yhteistyön kehittämistä.
Ohjelma ja ilmoittautuminen: http://it2013.fi/index.php

* Konfabulaari 2013, 23.10.2013 Helsinki
Konfabulaari on Helsingin yliopistossa järjestettävä avoin ja vapaamuotoinen tapahtuma
tai ns. epäkonferenssi, jonka teemana on netti ja sosiaalinen media yliopistoissa, nyt ja
tulevaisuudessa.
Konfabulaarin ohjelma koostuu osallistujien ilmoittamista fabuista ja paikan päällä
organisoituvista
open
space
-sessioista:
https://wiki.helsinki.fi/display/Konfabulaari/Konfabulaari+2013

* Digital Competence and Learning -konferenssi, 7.-8.11.2013, Hämeenlinna
Digital Competence and Learning – DCL -konferenssista saat mukaasi kuumimmat vinkit,
joiden avulla valjastat verkostosi osaamisen, kehitysideoiden ja rahoituksen lähteeksi.
Ohjelma: http://www.eoppimiskeskus.fi/dcl

* Academic Mindtrek, 1.-4.10 2013 Tampere
Vuodesta 1997 lähtien vuosittain järjestetty kansainvälinen digitaalisen median
konferenssissa tutustutaan alan uusiin bisnesilmiöihin ja tulevaisuuden trendeihin.
Lisätiedot: http://www.mindtrek.org/2013/

*Online Educa Berlin, 4-6-12.2013 Berlin

19th International Conference on Technology Supported Learning & Training. The Largest
Global E-Learning Conference for the Corporate, Education and Public Service Sectors.
http://www.online-educa.com/

Julkaisu: Hyvä medialukutaito. Suuntaviivat 2013–2016
Opetus- ja kulttuuriministeriö on laatinut kulttuuripoliittiset suuntaviivat hyvän
medialukutaidon edistämiseksi vuosille 2013–2016. Taustalla ovat mm. hallitusohjelman
tavoitteet,
laajentunut
mediakasvatuksen
toimijakenttä,
jatkuvasti
kehittyvä
mediaympäristö ja mediakasvatuksen alue.
Tavoitteena on vahvistaa yhteistä näkemystä lasten ja nuorten hyvän medialukutaidon
edistämisestä sekä selventää toimintasuuntia toivottujen päämäärien ja tavoitteiden
saavuttamiseksi. Ehdotetut toimenpiteet liittyvät muun muassa laadukkaaseen lapsi- ja
nuorilähtöiseen arjen mediakasvatukseen, kestävien rakenteiden turvaamiseen,
verkostojen vahvistamiseen ja uusien kumppanuuksien luomiseen sekä Suomen toimien
vahvistamiseen mediakasvatuksen globaalissa ympäristössä.
Medialukutaidon keskeisimmät näköpiirissä olevat kehitystrendit ja haasteet liittyvät muun
muassa lasten ja nuorten muuttuneeseen mediaympäristöön ja -kulttuurin, osallisuuden ja
syrjäytymisen kysymyksiin ja kasvattajien osaamisen tukemiseen.
Suuntaviivojen mukaan medialukutaito tulee nähdä laaja-alaisena, lasten ja nuorten
elämänhallintaan ja sivistykseen liittyvänä kokonaisvaltaisena toimintakykyisyytenä:
medialukutaito ei ole pelkästään tietoa, taitoa tai osaamista, vaan tapa olla ja elää
suhteessa mediaan.
Suuntaviivojen taustaksi julkaisussa luodaan katsaus kansalliseen ja kansainväliseen
mediakasvatuksen maisemaan sekä alueen keskeisimpiin näköpiirissä oleviin
kehitystrendeihin ja haasteisiin. Taustoituksessa keskitytään lasten ja nuorten
muuttuneeseen mediaympäristöön ja -kulttuuriin, osallisuuden ja syrjäytymisen
kysymyksiin, alueen yhteistyöhön ja mediakasvattajien osaamisen tukemiseen sekä hyvän
medialukutaidon määrittelemisen tarpeisiin.
Suuntaviivat on valmisteltu asiantuntijapaneeleissa keväällä 2013. Prosessissa on ollut
mukana noin 50 mediakasvatuksen asiantuntijaa eri sektoreilta. Ehdotettujen tavoitteiden
ja toimenpiteiden seurantaa toteutetaan opetus- ja kulttuuriministeriön organisoimissa
mediakasvatuksen asiantuntijapaneeleissa vuosina 2013–2016.
Hyvä medialukutaito. Suuntaviivat 2013–2016 (pdf) :
http://www.minedu.fi/export/sites/default/OPM/Julkaisut/2013/liitteet/OKM11.pdf

HAMK: e-Oppimisen laadunkehittäjä 3 op -koulutus
Hämeen ammattikorkeakoulu tarjoaa monimuotoista koulutusta e-oppimisen laadun
kehittäjille. Koulutuksen sisältö on Suomen eOppimiskeskuksen tuottama. Koulutuksen
aikana luvassa asiantuntijaluentoja sekä oman kehittämisprojektityön työstämistä, johon
saat ohjausta ja vinkkejä koulutuksen vetäjiltä sekä ryhmän muilta osallistujilta. Lisäksi
opetus- ja taustamateriaalia on käytettävissä verkossa. Tapaamiskertoja on neljä, kaksi
lähikertaa ja kaksi verkkotapaamista.
Koulutuksessa aikana käydään läpi vaiheita, joita tulee huomioida laadukkaita
verkkototeutuksia suunniteltaessa ja kehitettäessä. Koulutuksen aikana käydään läpi myös
e-oppimisen laatujärjestelmiä ja laatupalkintoja, e-oppimisen laadun arviointia sekä
yleisellä tasolla eoppimisen laatumerkin hakuprosessia.
Lähipäivät: 3.10. ja 28.11.2013
Verkkotapaamiset: 24.10. ja 14.11.2013
Osallistumismaksu: 480 € (alv 0%)
Koulutuspaikka: HAMK Hämeenlinna ja verkossa
Lisätietoja: Tanja Erkkilä, tanja.erkkila@hamk.fi,
Ilmoittautumiset
20.9.2013
mennessä
osoitteessa:
www.hamk.fi/taydennyskoulutus/yrli
esite:
http://portal.hamk.fi/portal/page/portal/HAMKJulkisetDokumentit/Koulutus/Taydenny
skoulutus/yrli/eLaatukoulutus_%202013.pdf
Lähde: Suomen eOppimiskeskus

Julkaisu: Teija Lehto (toim.): Verkkosen käytävillä kuhisee
Verkkosen käytävillä kuhisee on SOTEFO-projektin loppujulkaisu. Projekti toteutettiin
ajalla
1.4.2010—31.8.2013.
Julkaisu
koostuu
hanketoimijoiden
kirjoittamista
käytännönläheisistä artikkeleista, joissa kuvataan hankkeen parhaita käytäntöjä.
Julkaisun keskeisiä teemoja ovat mm. projektissa toteutettu Verkkonen.fi-oppimisfoorumi,
verkko-oppiminen, uusien verkon välineiden ja sosiaalisen median hyödyntäminen
oppimisessa, työssäoppimisen ohjaus, verkkomateriaalin tuotanto sekä projektissa
toteutetut arvioijakoulutukset.
SOTEFO-projektissa luotiin Verkkonen-oppimisfoorumi, joka lisää vuorovaikutusta
työelämän ja oppilaistosten välillä. Hankkeessa tuettiin verkon välinein työpaikkaohjaajien
ja arvioijien oppimista ja ohjaustyötä työssäoppimisjaksojen aikana.

Verkkosen käytävillä kuhisee (pdf):
http://www.tamk.fi/cms/hakumm.nsf/lupgraphics/B60_Verkkosen_kaytavilla_kuhisee.pdf/$fi
le/B60_Verkkosen_kaytavilla_kuhisee.pdf

Julkaisu: Sosiaalinen media oppimisympäristöissä: pedagogisia ja toiminnallisia
malleja oppilaiden aktivointiin ja aktiiviseen oppimiseen
Tässä raportissa esitellään Opetushallituksen rahoittamassa Sosiaalinen media
yleissivistävässä koulutuksessa (SOMY) -koordinointihankkeessa toteutetun ja kesällä
2013 valmistuneen aineistoanalyysin tuloksia. Hankkeen tehtävänä on koota ja
koordinoida yleissivistävän koulutuksen sosiaalisen median kehittämishankkeita
Suomessa.
Aineistoanalyysissa käytiin laajasti läpi erilaista kehittämishankkeiden verkkoon tuottamaa
materiaalia. Analyysin pohjalta eriteltiin ja tyypiteltiin tapoja käyttää sosiaalisen median
julkaisualustoja ja multimedian jakopalveluja oppilaita aktivoivissa oppimismenetelmissä
sekä toteuttaa sosiaalisen median palveluja hyödyntäviä integroituja oppimisympäristöjä.
Julkaisu: https://docs.google.com/file/d/0B0rp9cxkNTsabDVnMm5ET2VnZ1U/edit

AKTIIVI-verkoston webinaarisarja syksyllä 2013
AKTIIVI-verkoston hankkeissa ja esiselvityksissä syntyy uusia ideoita ja toimintatapoja,
hyviä käytäntöjä sekä tietoa, miten ei ehkä kannata tehdä. Syksyn 2013 webinaarisarjassa
hankkeet esittelevät mitä uutta käyttäjän näkökulmasta on syntynyt, millaisia kokemuksia
tullut. Webinaarissa kullakin hankkeella on puoli tuntia aikaa (20 min ja keskustelu).
Samalla kerralla kuullaan ja keskustellaan kahden – kolmen hankkeen kokemuksista,
webinaarit myös tallennetaan. Webinaariaikataulu löytyy alta.
Webinaareissa kuullaan miten hankkeissa toimitaan ja mitä on saatu aikaan!
1. Pe 30.8. klo 10
nettikansa – raimo muurinen
pilvipalvelut – marko mehtälä
2. ma 2.9. klo 13
avo 2 – anne rongas
sápmi miehtá – ellen pautamo ja tero riskilä

tyyne – ama auvinen
3. pe 6.9. klo 10
kansalaistoiminnan keskukset avoimina oppimisympäristöinä – pertti myllyselkä
avara museo – pauliina kinanen
4. ma 16.9. 13
järjestöt lähidemokratian tukena – minna pesonen
avo 2 – joanna kalalahti
emessi – minna rajalin
5. pe 20.9. klo 10
lähellä kaupungissa – virpi hirvensalo
avo2 / nettikansa – kari a. hintikka
6. ma 23.9. klo 13
avo 2 – riitta liski ja yrjö lappalainen
yhteys – jenny viitanen
7. pe 27.9. klo 10
ayvot – marja rautajoki
mobiilisti – jaana nuuttila, pauliina venho ja johanna salmia
aistien – minttu räty
Aktiivi
plus
–
avoimissa
oppimisympäristöissä
http://some.lappia.fi/blogs/aktiiviplus/

aktiiviseksi

kansalaiseksi:

Hankkeen sivuilta löydät lisätietoa ja osallistumislinkit webinaareihin.

EdMedia 2014 –konferenssi, 23-24.6.2014 Tampere – Call for presentations
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-konferenssi kokoaa asiantuntijoita yli 40 maasta. Sitä on järjestetty vuodesta
1997, ja se onkin yksi vanhimmista alan tapahtumista.

Konferenssiin
voi
jättää
ehdotuksia
http://www.aace.org/conf/edmedia/call.htm

esityksiksi

Hyvää syksyn alkua!

Ystävällisin terveisin
Suvi Junes
Tampereen eOppimisen klusteri, http://blogs.uta.fi/eoppiminen/
eoppimisen.klusteri@uta.fi, p. 040 190 1711
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mennessä:

