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*ITK’14-ohjelma julkaistu ja tulevat webinaarit
Interaktiivinen Tekniikka Koulutuksessa -konferenssissa pidetään 9.-11.4.2014 Aulangolla,
Hämeenlinnassa. Tämän vuoden teemana on Pedagogiikka palaa!
Konferenssiohjelma on julkaistu ja löytyy osoitteesta http://itk.fi/2014/ohjelma
Ilmoittautuminen workshopeihin ja konferenssiin avautuu 6.2.
ITK-webinaarit ovat verkossa järjestettäviä maksuttomia tapahtumia, jotka ovat avoimia
kaikille kiinnostuneille. Webinaarit toteutetaan AC (Adobe Connect) –järjestelmän avulla.
ITK-webinaarit tarjoaa erilaisen tavan osallistua, kohdata alan ihmisiä ja syventää
osaamistaan ilman paikan päälle matkustamista. Koulutukset toteutetaan osana ESRrahoitteista Avoimuudesta Voimaa oppimisverkostoihin (AVO2) -hanketta.
Juhlaseminaari ilmiöpohjaisuudesta ja e-oppimisesta –webinaari pidetään 3.2.2014 klo
13:00-15:00. Puhujina ovat Leena Vainio, Anne Rongas ja Jarmo Viteli.
Lisätiedot ja ilmoittautuminen: http://www.itk.fi/2014/webinaari

*AVO2 –hankkeen uusia julkaisuja
AVO2-hankkeen Kolmiulotteiset ja mobiilit oppimis- ja osallistumisympäristöt (3DM) osahankkeen uusimmat hankejulkaisut löytyvät nyt verkosta:
-Kohti uusia ulottuvuuksia. Kokemuksia kolmiulotteisista ja mobiileista oppimis- ja
osallistumisympäristöistä:
http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-44-9342-3
Miten kouluttaa ryhmänohjaustaitoja Second Life -virtuaalimaailmassa? Entä miten
suomen kielen oppimisympäristön rakentaminen RealXtend-virtuaaliympäristöön sujui?
Kiinnostivatko lisätyn todellisuuden koulutukset ja vetivätkö lisätyn todellisuuden AReaseminaarit väkeä? Entä miten mobiilisovellukset ja Kinect-liikeohjain taipuivat tukemaan
hyvinvointialan opiskelijoiden oppimista ja erityisryhmien osallistumista?
-Kohti_uusia_ulottuvuuksia.
Retki
virtuaalimaailmoja vertailemassa:

maailmojen

rajoille.

Avoimen

lähdekoodin

http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-44-9340-9
Retki maailmojen rajoille on raportti vuoden 2013 aikana toteutetusta vertailusta, jossa oli
mukana Second Lifen lisäksi viisi avoimen lähdekoodin virtuaalimaailma-alustaa:
OpenSim, realXtend, Open Wonderland, Open Cobalt sekä OpenQwaq. Raportissa
tarjotaan myös runsaasti linkkejä erilaisiin resursseihin, joten julkaisu toimii samalla
eräänlaisena matkaoppaana virtuaalimaailmojen saloihin..
Avoimuudesta voimaa oppimisverkostoihin (AVO2) -hankkeen osahanke Kolmiulotteiset ja
mobiilit oppimis- ja osallistumisympäristöt (3DM) on paneutunut vuosina 2012 2013
virtuaalimaailmojen ja lisätyn todellisuuden oppimis- ja osallistumiskäyttöön. Mukana
osahankkeessa on ollut Hämeen ammattikorkeakoulu, Koulutuskeskus Salpaus, AduSal
Oy,
Sivistysliitto
Kansalaisfoorumi
SKAF
ry
sekä
Tampereen
yliopiston
informaatiotieteiden yksikkö SIS.

*Julkaisu: Näe, koe, kuuntele – mediamenetelmiä opettajille
Nopeasti muuttuva mediaympäristö asettaa koululle vaatimuksen ylläpitää ja kehittää
mediavälineillä toteutettavaa ja mediaa käsittelevää oppimista. Monilukutaito sisältääkin
kuvan, äänen ja elävän kuvan lukutaidon. Näe, koe, kuuntele -julkaisussa
mediamenetelmiä työssään kehittäneiden opettajien ryhmä jakaa kokemuksensa lukijalle.
Oppaassa nähdään koulu ympäristönä, jossa oppilaiden median käyttötapoja on
mahdollista syventää ja laajentaa. Näe koe kuuntele menetelmäkokonaisuus soveltuu niin
peruskoulun kuin toisen asteen opettajien, sekä kirjastojen ja sosiaalialan käyttöön.
Lataa teos: http://tarkkaamo.files.wordpress.com/2014/01/mediamenetelmic3a4.pdf

Lisätietoa:
http://tarkkaamo.wordpress.com/2014/01/20/nae-koe-kuuntele-mediamenetelmiaopettajille/

*Tekijänoikeuden ABC
Tekijänoikeusjärjestö Kopioston julkaisemasta Tekijänoikeuden ABC -esitteestä on
julkaistu päivitetty painos. Esitteitä voi tilata osoitteesta kopiointiluvat(at)kopiosto.fi tai sen
voi lukea Kopiraitin sivuilla (www.kopiraitti.fi)
Linkki materiaaliin: http://www.e-julkaisu.fi/kopiraitti/tekijanoikeuden_abc_2014/

*OPPI - Helsinki Learning Festival, 11.-12.4.2014 Helsinki
OPPI - Helsinki Learning Festival on ainutlaatuinen ja uudenlainen oppimisen ja
koulutuksen juhla. Festivaali tuo maailman johtavat opetusalan asiantuntijat ja
radikaaleimmat ajatukset Helsinkiin 11.-12.4.2014. Festivaali on myös erinomainen
foorumi suomalaiselle koulutusvientityölle ja suomalaisille koulutusalan osaajille tuoda
tuotteitaan ja asiantuntemustaan esille kansainvälisesti.
OPPI-festivaalilla vierailla on mahdollisuus pelata uusimpia opetuspelejä, testata taitojaan
ohjelmoinnissa tai muissa taidoissa, väitellä maailman johtavien koulutusalan
asiantuntijoiden kanssa tai jopa pitää oma esitys haluamastaan aiheesta. Festivaali tarjoaa
ainutlaatuisen mahdollisuuden tavata kansainvälisesti tunnettuja koulutusalan
asiantuntijoita, kuten TED Prize 2013 -voittaja Sugata Mitra, Pasi Sahlberg, Sanoma
Learning CEO John Martin, CEO sekä Rovion Peter Vesterbacka.
Festivaalin toteuttavat Suomen Lontoon instituutti ja brittiläis-suomalainen koulutusalan
yritys Suklaa. Festivaalin pääsponsori on Sanoma Learning.
Lisätietoja: www.oppifestival.com

*Media Education Futures - International conference on Media Education Futures,
8.-9.5.2014 Tampere
Mediakasvatuksen tulevaisuutta käsittelevä konferenssi
Tampereella.
Konferenssin
järjestävät:
NORDICOM,
Mediakasvatusseura, MEKU

järjestetään 8.-9.5.2014
Nuorisotutkimusseura,

Lisätiedot: http://www.uta.fi/cmt/mediaeducationfutures

*EdMedia - World Conference on Educational Media & Technology –conference, 23.27.6.2014 Tampere
EdMedia 2014 -konferenssi pidetään 23.-27.6.2014
Tampereella. 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.
Call for presentations on vielä käynnissä. Katso ohjelma ja aikataulut konferenssin sivuilta:
http://aace.org/conf/edmedia
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