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TTY:n Kampusareena avaa ovensa
Tampereen teknillisen yliopiston Kampusareena on yliopistojen ja yritysten työympäristö, joka tukee
yhteisöllisyyttä, oppimista ja liiketoimintaa. Tavoitteena on tuoda tutkimus, opiskelu, palvelut ja
yritystoiminta saman katon alle. Kampusareenalla tulee alkuvaiheessa toimimaan yli 30 yritystä. Yritysten
määrä tulee kasvamaan toiminnan käynnistyttyä täysimittaisesti. Esimerkkinä yritysten ja korkeakoulun
yhteistyöstä on Kampusklubi, joka tarjoaa 20 innovaatiopajaa vuodessa. Ensimmäinen järjestettiin 31.3.2015
Älylaseista ja niiden mahdollisuuksista. Osallistujina oli sekä yrityksiä, tutkijoita että opiskelijoita.
Kampusareena vihitään käyttöön ke 9.9.2015. Torstaina 10.9. klo 13-19 kaupunkilaiset ovat tervetulleet
tutustumaan tähän kampuksen uuteen maamerkkiin sekä muihin yliopiston tiloihin ja toimintaan.
Sivut: http://www.kampusareena.fi

Julkaisu: Kaisla, Kutvonen-Lappi & Kankaanranta (toim.) 2015. Digitaalinen oppimateriaali koulun arjessa.
Kirjassa tarkastellaan digitaalisten oppimateriaalien kehittämistä ja käyttöä Tekes-rahoitteisessa Systeemiset
oppimisratkaisut -hankkeessa saatujen kokemusten perusteella. Digitaalisiin oppimateriaaleihin liittyvä
tutkimus- ja kehittämisosuus kohdistui etenkin Ubilabs-oppimateriaaliportaalin ja siihen sisältyvien
digitaalisten työkirjojen kehittämiseen ja käyttöön. Kirjassa eri alojen asiantuntijat – kuten tutkijat, opettajat
ja yritysten edustajat – luovat suuntaviivoja digitaalisille oppimateriaaleille ja niiden mahdollisuuksille
henkilökohtaisessa oppimisessa ja sen digitalisoimisessa.
Linkki verkkojulkaisuun osoitteessa: https://ktl.jyu.fi/julkaisut/julkaisuluettelo/julkaisut/2015/digitaalinenoppimateriaali-koulun-arjessa

Digitaalisen oppimisen webinaarisarja
Syksyn 2015 digitaalisen oppimisen webinaarisarjassa tutustutaan digitaalisen oppimisen näkökulmiin
opetuksen ja työelämän kannalta:
-

3.9.2015 klo 14: Scratch-klubi, Tero Toivanen
10.9.2015 klo 14: Työelämän poisoppiminen, Suomen eOppimiskeskus ry
1.10.2015 klo 14: Codeblocks, Matti Nelimarkka
26.11.2015 klo 14: Oppiminen Online, Sanna Brauer

Lisätiedot: https://seoppikoulutus.wordpress.com/2015/04/23/digitaalisen-oppimisen-webinaarisarja/
lWebinaarin järjestää Suomen eOppimiskeskus ry.

KOTEK –hankkeen webinaarisarja tekijänoikeuksista
KOTEK-hanke järjestää syksyllä 2015 viiden webinaarin sarjan. Webinaarit järjestetään maanantaisin klo 1414.30. Kukin webinaari sisältää 15 minuutin alustuksen päivän teemasta sekä 15 minuuttia keskustelua.
-

21.9.2015: Avointen sisältöjen hyödyntäminen opetuksen tukena
5.10.2015: Itse tehdyn materiaalin julkaiseminen avoimena sisältönä
26.10.2015: Remiksaus
9.11.2015: Oppilaitoksen tekijänoikeusohjeet -jalkautus
23.11.2015: Loppuwebinaari

OTEK-hanke on Opetus- ja Kulttuuriministeriön rahoittama ja Suomen eOppimiskeskuksen hallinnoima
hanke, joka tiedottaa ja kouluttaa tekijänoikeusasioita opetushenkilöstölle Suomessa.
Lisätietoa: http://wiki.eoppimiskeskus.fi/display/ktk/Webinaarisarja

Opiskelijat kehittivät digikurssin Tampereen lukioihin
Tänä syksynä kaikki Tampereen kaupungin lukioiden 1000 uutta opiskelijaa suorittavat opiskelijaryhmän
kesätyönä luoman digikurssin. Itsenäisesti opiskeltava verkkokurssi varmistaa, että lukio-opiskelijoilla on
kursseilla vaadittavat tietotekniset taidot hallinnassa.
Kurssin sisältö on julkaistu Creative Commons -lisenssillä, ja sitä voi hyödyntää oppilaitoksissa ympäri
Suomen. Avoimen kurssialustan löydät https://bit.ly/digikurssi.
Lue juttu digikurssin kehittämisestä: http://www.opetin.fi/opiskelijat-kehittivat-digikurssin-tampereenlukioihin/?utm_source=digg
Lähde: Opetin

Tulevia tapahtumia:
Pecha Kucha Tampere #15: Pelit, 3.9.2015 Tampere
Torstaina 3.9. klo 18.00 katsotaan ja kuunnellaan Finnlaysonin TR1:ssä peli- ja vuorovaikutusteemaisia
pienoisluentoja rennoissa tunnelmissa. Kuviaan esittelemässä on kymmenkunta eri alojen ammattilaista ja
harrastajaa. Tampereen Arkkitehtuuriviikkoon kuuluva iltama on yleisölle ilmainen, erillistä
ilmoittautumista ei vaadita.
Sivut: http://www.tamperearchitecture.com/

MindTrek Openmind, 22.-24.9.2015, Tampere
Vuodesta 1997 lähtien vuosittain järjestetty kansainvälinen digitaalisen median konferenssissa tutustutaan
alan uusiin bisnesilmiöihin ja tulevaisuuden trendeihin. Vuonna 2015 Mindtrek Openmind keskittyy
avoimuuteen ja sen eri osa-alueisiin.
Sivut: http://www.mindtrek.org/2015/

Verkkoja kokemassa –seminaari, 8.-9.10.2015, Turku
Torstain teemana on Business on verkossa ja perjantaina liikkeellä ollaan verkko-oppimisen teemalla.
Seminaarin ohjelma osoitteessa: https://blogit.utu.fi/verkkojakokemassa/

Korkeakoulujen IT-Päivät 2015, 20.–21.10.2015, Helsinki
Korkeakoulujen vuosittain järjestämät IT-Päivät kokoavat yhteen Suomen korkeakoulujen IT-päättäjät ja
erityisalojen asiantuntijat. Tänä vuonna tapahtuman järjestävät HAMK, LAMK ja Laureaammattikorkeakoulu.
Sivut: http://www.it2015.fi/

Operight-tekijänoikeuskoulutus, 27.10.2015 Tampere
Perusteiden tietoiskut (3,5h) –koulutus pidetään ti 27.10.2015 klo 14:00 - 17:30. Paikkana on Scandic
Tampere City, Hämeenkatu 1, Tampere.
Ilmoittaudu koulutukseen: http://www.operight.fi/koulutus

Treduka 2015 – Tampereen seudun perusopetuksen koulutustapahtuma, 7.11.2015, Tampere
Tilaisuudessa tuodaan innostavasti esiin opetussuunnitelman yhteisiä ja ajankohtaisia teemoja. Tapahtuma
edistää seudullista yhteistyötä. Tapahtuman yhteydessä on näyttelyosasto, jossa osallistujat voivat tutustua
muun muassa oppimateriaalien, opetusteknologian ja oppimisympäristöjen uusimpiin mahdollisuuksiin.
Ohjelma: http://www.educode.fi/wp-content/uploads/2015/05/P%C3%A4iv%C3%A4n-ohjelma.pdf

Opettajien valtakunnallinen tekijänoikeuspäivä, 25.11.2015, Helsinki
Opettajien valtakunnallisessa tekijänoikeuspäivässä tartutaan ajankohtaisiin opetusteknologian ja
tekijänoikeuden kysymyksiin. Asiantuntijoina kuullaan niin opetusalan uudistusten pioneerejä kuin
immateriaalioikeuden merkittäviä nimiä.
Ohjelma julkaistaan osoitteessa: http://www.operight.fi/opettajien-valtakunnallinen-tekijanoikeuspaiva25112015

NUAS joint conference 2015, 19-20.11.2015 Aarhus
NUAS joint conference, Co-creating new learning environments – collaboration across expertise, provides a
unique opportunity to gain new perspectives on the interdisciplinary aspects of these four areas in the
university sector. You can learn about the latest trends, major projects and good solutions, become
inspired by your colleagues and share your knowledge and experience. NUAS (Nordic Association of
University Administrators) Conference targets staff working with student administration, career counselling
and guidance, facilities and environment, information technology and library service at Nordic universities
Website: http://nuas15.au.dk/

Kasvatustieteen päivät 2015, 19.-20.11.2015 Vaasa
Vuoden 2015 Kasvatustieteen päivillä teemana on Koulutus ja osaaminen –tehokkuuden ajassa.
Kasvatustieteen päivät tarjoaa tutkijoille ja käytännön toteuttajille mahdollisuuden jakaa koulutukseen ja
tutkimukseen liittyviä kokemuksia esiseminaareissa, työryhmissä ja sessioissa.
Sivut: https://kasvatustieteenpaivat2015.wordpress.com/
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