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Koulutus: Learning is Changing: MOOCs, The Open World, and Beyond
Aika: to 26.6.2014, klo 13-15
Paikka: Tampereen yliopisto, Linna-rakennus, sali K103, (Kalevantie 5)
Kouluttaja: Professori Curtis J. Bonk, Indianan yliopisto, USA
Professori Curtis J. Bonk on julkaissut yli 280 artikkelia ja kirjaa eOppimisesta ja on arvostettu
puhuja, joka on pitänyt yli 1200 esitystä opetusteknologioihin ja oppimiseen liittyen. Tampereen
Oppimisen klusterin avoimessa ja maksuttomassa tilaisuudessa hän puhuu oppimisen muutoksesta
ja erityisesti MOOCeista (massive open online course).
Luennon kuvaus osoitteessa: http://blogs.uta.fi/eoppiminen/
Koulutus on maksuton ja avoin kaikille.
Ilmoittaudu: https://elomake3.uta.fi/lomakkeet/12351/lomake.html
Lisätiedot: Suvi Junes, suvi.junes@uta.fi, Tampereen eOppimisen klusteri

Väitös: Li Wang: Interaction in the Domestication of Social Media (Vuorovaikutus sosiaalisen median
kotouttamisessa)

MA Li Wangin sosiologian alaan kuuluva väitöskirja ”Interaction in the Domestication of Social Media”
(Vuorovaikutus sosiaalisen median kotouttamisessa) tarkastettiin 19.6.2014 Tampereen yliopistossa.
Tutkimuksen aiheena on sosiaalisen median piirissä tapahtuva ansykroninen vuorovaikutus. Tehtävänä on
selvittää, miksi toimijat noudattavat vuorovaikutuksessaan tiettyjä toistuvia malleja. Tutkimus tarkastelee
toimijoiden arkipäiväisiä sosiaalisia kontakteja ja sosiaalisen median viihdekäyttöä yksityiskohtaisella tavalla.
Analyysissä keskitytään erityisesti siihen, miten toimijat tulkitsevat yhdessä toistensa lausumia
vuorovaikutuksen kuluessa. Tavoitteena on muodostaa kattavaa ymmärrystä Internetissä tapahtuvasta
vuorovaikutuksesta.
Tutkimuksen löydökset antavat uutta tietoa verkkovälitteisestä vuorovaikutuksesta. Yhtäältä sosiaalisessa
mediassa tapahtuva viestiminen tulee ymmärtää kasvokkain tapahtuvan vuorovaikutuksen
johdannaisilmiöksi. Toisaalta verkkovälitteinen vuorovaikutus ei ole yksinkertaisesti kopio kasvokkaisesta
vuorovaikutuksesta. Kysymys on omasta monimutkaisesta vuorovaikutuksen muodostaan, joka sijoittuu
jatkumolle puhumisen ja kirjoittamisen väliin.
Tutkimuksen keskeinen tulos on, että toimijoiden verkkovälitteistä vuorovaikutusta ohjaa kaksi tekijää. Näitä
tekijöitä selitetään “virtuaalisen tilanteen” ja “representoidun tilanteen” käsitteiden avulla. “Virtuaaliset
tilanteet” määrittävät niitä verkkovälitteisen vuorovaikutuksen välittömiä konteksteja, joissa toimijoiden
vuorovaikutus tapahtuu. “Virtuaaliset tilanteet” muodostuvat ja pysyvät yllä siten, että toimijat jatkuvasti
vuorovaikutuksensa kuluessa tyypittelevät tilanteen tietynlaiseksi. “Representoidut tilanteet” tarkoittavat
sosiaalisesta elämästä tuttuja perhevalokuvan tai turismin kaltaisia kategorisointeja ja toimintatilanteita,
joita representoidaan sosiaalisessa mediassa. Näitä pidetään kahtena tärkeänä toimijoiden kanssakäymistä
ohjaavana lähteenä tässä tutkimuksessa.
Wangin väitöskirja ilmestyy omakustanteena: http://tampub.uta.fi.

Julkaisu: Kohti uutta menestystä – Top School –hankkeen loppuraportti
TOP School -hankkeen eli oppimisympäristöjen kehittämisen koordinaatiohankkeen tavoitteena on
nykyaikaistaa Tampereen kaupungin koulujen ja oppilaitosten oppimisympäristöjä. Hankkeeseen saadaan
Pirkanmaan liitosta EAKR-rahoitusta. Vuoden 2011 alussa alkanut hanke päättyy 31.5.2014, mutta
koordinaatiotoiminta jatkuu ainakin vuoden 2014 loppuun asti.
TOP School -hankkeen toiminnan ja suositukset lyhyesti ja tiiviisti yhteen kokoava loppuraportti Kohti uutta
menestystä on julkaistu osoitteessa:
http://tampereenoppimisymparistot.files.wordpress.com/2011/01/kohti-uutta-menestystc3a41.pdf

Leikillisen ja pelillisen oppimisen keskus Helsingin yliopistolle
Helsingin yliopisto rakentaa leikillisen ja pelillisen oppimisen keskusta opettajakoulutuslaitoksen yhteyteen
Tekesin Oppimisratkaisut-ohjelmaan kuuluvassa projektissa.
Playful Learning Centerissä tutkitaan ja kehitetään leikillistä ja pelillistä oppimista suomalaisten ja
kansainvälisten huippuosaajien kanssa. Keskuksessa on mukana varhaiskasvatuksen, esi- ja alkuopetuksen ja

mediakasvatuksen asiantuntijoita sekä suomalaisia peliyrityksiä. Kumppaneiksi halutaan myös päiväkoteja ja
kouluja, joilla on innovatiivisia projekteja.
Lue lisää:
Opettaja-lehti 19/2014 http://content.opettaja.fi/epaper/20140509/#1
Helsingin
yliopisto:
vanhuksille/#.U6fogJA7kuQ

http://uutiset.helsinki.fi/2014/06/02/digileikeista-oppimateriaalia-lapsille-ja-

www.plchelsinki.fi
Lähde: Tekes

Syksyn seminaareja ja konferensseja

Campus Helsinki, 25.9.2014 , Helsinki
Campus on opettajille tarkoitettu maksuton maailmanluokan seminaari. Maailman johtavat asiantuntijat eri
aloilta auttavat opettajia ymmärtämään, miten maailma muuttuu.
http://campusseminar.com/helsinki/

Academic MindTrek Conference 2014, 4.-7.11.2014, Tampere
The MindTrek Association hosts MindTrek as a yearly conference. The purpose of ‘Academic MindTrek
conference’ is to provide a platform for academicians, researchers and professionals from the industry to put
forward ideas and interpretations regarding the development of Internet, interactive media, and the
information society.
https://sites.google.com/site/academicmindtrekconference2014/

Vaikuta ja vaikutu –juhlaseminaari, 11.11.2014, Helsinki
Vaikuta ja vaikutu on vuosittain toistuva, TIEKEn Osaamispalveluiden seminaari, jossa paneudutaan
ajankohtaisiin asioihin erityisesti tieto- ja viestintätekniikan osaamisen näkökulmasta. Juhlaseminaarissa
keskitytään monipuolisesti tieto- ja viestintätekniikan osaamisen, oppimisen sekä opettamisen
kehittämiseen ja johtamiseen.
http://www.tieke.fi/display/VaikutaVaikutu/Vaikuta+ja+vaikutu

Mediakasvatus.nyt 2014 –seminaari, 11.11.2014, Kuopio

Mediakasvatusseura ry järjestää jo yhdeksännen kerran Mediakasvatus.nyt-seminaarin, joka kerää
mediakasvatuksesta kiinnostuneita yhteen keskustelemaan ajankohtaisista teemoista. Teemana
seminaarissa on pelit ja pelillistäminen.
http://www.mediakasvatus.fi/mediakasvatusnyt2014

ONLINE EDUCA BERLIN, 3. - 5. 12. 2014, Berlin, Germany
ONLINE EDUCA BERLIN - 20th International Conference on Technology Supported Learning & Training - is the
largest global conference on technology supported learning and training for the corporate, education and
public service sectors.
http://www.online-educa.com/

