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Koulutus: Opetuksen uusia tuulia - ideoita opetusmenetelmien uudistamiseen
Aika: ma 26.10 klo 12.00-15
Paikka: RG202, Rakennustalo, Tampereen teknillinen yliopisto
Ilmoittaudu: https://elomake3.uta.fi/lomakkeet/15531/lomake.html
Pekka Peura on yksilöllisen oppimisen opetusmallin kehittäjä ja Flipped Learning –pioneeri. Luennolla aiheina
ovat yksilöllinen oppiminen, oppimisen omistajuus, mastery learning sekä arviointikulttuurin muutos
peruskoulussa ja lukiossa. Luennolla kuvaillaan, miksi opetuskulttuurimme on murroksessa ja mihin suuntaan
sen on kehittymässä. Konkreettisten esimerkkien avulla kuvaillaan opetuskulttuurimme kehittymistä sekä
luokanopettajan näkökulmasta että aineenopettajan näkökulmasta (yläkoulu/lukio).
Johdantoluennon lisäksi tilaisuudessa kuullaan kaksi puheenvuoroa korkeakoulujen opettajilta, jotka ovat
uudistaneet opetustaan:
-

-

Lehtori Juho Tiili, Tampereen ammattikorkeakoulu: Fysiikan UFOilua TAMKissa: Tampereen
ammattikorkeakoulun fysiikan opiskelua on viime vuosina uudistettu määrätietoisesti yhdistämällä
maailmalla käytössä olevia hyviä käytänteitä omilla mausteilla höystäen. Opiskelijoiden omaa
toimintaa ja opiskelua aktivoidaan perinteisen luennoinnin väistyessä verkkoon. Lähiopetusaikaa
käytetään aktiivisemmin harjoitteluun ja peer-työskentelyyn. Arviointi perustuu merkittävällä osalla
opintojakson aikana annettaviin näyttöihin pelkän loppukokeen sijasta. Casessa kerrotaan
menetelmästä taustoineen ja sitä käytettäessä kertyneistä kokemuksista ja havainnoista.
Lehtori Jari Kangas, Tampereen teknillinen yliopisto: Ideoita opetuksen uudistamiseen - käänteinen
luokkahuone

Luento on maksuton ja avoin kaikille.
Järjestäjä: Tampereen teknillinen yliopisto ja Tampereen eOppimisen klusteri
Lisätiedot: Suvi Junes, suvi.junes@uta.fi, http://blogs.uta.fi/eoppiminen/

ITK2016 Call for Papers on käynnistynyt!
ITK Interaktiivinen Tekniikka Koulutuksessa -konferenssi järjestetään 13.-15.4.2016 Hämeenlinnassa.
Valmistele nyt esitysehdotuksesi Pohjoismaiden monipuolisimpaan tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön
konferenssiin.
Linkit eri ehdotusten lomakkeille ja ohjeita ehdotuksen jättäjälle: http://www.itk.fi/2016/cfp
Lisätietoja ensi vuoden ITK:sta kerrotaan webinaarissa tiistaina 6.10. klo 14:
http://www.itk.fi/2016/webinaari

Syksyn Webinaareja
Digitaalisen oppimisen webinaarisarja:
- 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/
Webinaarin järjestää Suomen eOppimiskeskus ry.

KOTEK –hankkeen webinaarisarja tekijänoikeuksista:
- 5.10.2015: Itse tehdyn materiaalin julkaiseminen avoimena sisältönä
- 26.10.2015: Remiksaus
- 9.11.2015: Oppilaitoksen tekijänoikeusohjeet -jalkautus
- 23.11.2015: Loppuwebinaari
Lisätietoa: http://wiki.eoppimiskeskus.fi/display/ktk/Webinaarisarja
KOTEK-hanke on Opetus- ja Kulttuuriministeriön rahoittama ja Suomen eOppimiskeskuksen hallinnoima
hanke, joka tiedottaa ja kouluttaa tekijänoikeusasioita opetushenkilöstölle Suomessa.

Koodiaapinen-MOOC, 10.10.2015

Koodiaapinen-MOOC eli massiivinen avoin verkkokurssi on suunnattu kaikille peruskoulun opettajille, mutta
muutkin aiheesta kiinnostuneet ovat tervetulleita. Suomenkielinen, maksuton verkkokurssi käynnistyy
10.10.2015. Koodiaapinen on suunnattu perusopetuksen opettajille helpottamaan tutustumista
ohjelmoinnin maailmaan ja siihen, kuinka ohjelmointia voisi oppilaille opettaa. Harjoitellaan ohjelmoinnin
perusteita kunkin ohjelmointikielen näkökulmasta ja käydään läpi joitakin peruskäsitteitä opetettavien
luokka-asteiden näkökulmasta.
Ilmoittautuminen on avattu. Kurssin suorittaminen vaatii viikoittain 1-2 tuntia työtä; hieman aiheeseen
tutustumista, pari helppoa koodausharjoitusta samoilla välineillä joita oppilaatkin käyttävät, sekä
vertaistukea muilta opettajilta.
Lisätiedot: http://koodiaapinen.fi/mooc/

Julkaisu: Krokfors, Kangas, Kopisto, Rikabi-Sukkari, Salo, & Vesterinen: Learning. Creatively. Together.
Educational Change Report 2016.
Koulu Kaikkialla –hankkeen julkilausumassa käsitellään opetuksen ja oppimisen muutosta. Koulu Kaikkialla hankkeen
(OKM
2011-2015)
perustehtävä
on
tukea
eri
oppimisympäristötoimijoiden työtä.
Julkaisu on luettavissa osoitteessa: http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2015091011502

Tulevia tapahtumia:
*Tulevia tapahtumia:
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

Oppia opetustiloista –seminaari, 27.10.2015, Helsinki
Seminaarissa käsitellään koulurakennusten kehittämistä ja oppimisympäristöjä. Uudet opetus- ja
oppimistavat muuttavat myös opetustiloja. Avoimet monitoimitilat asettavat haasteita niin suunnittelijoille
kuin käyttäjillekin. Toimivat tilat ja hyvä akustiikka ovat tärkeä osa uudenlaista oppimista.
Lisätiedot: http://oppimaisema.fi/index.php?id=349&event_id=167&emode=view

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.treduka.fi

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.treduka.fi

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/

Online Educa Berlin, 2.-4.12.2015
Online Educa Berlin is the global, cross-sector conference on technology supported learning and training.
Info:http://www.online-educa.com/

Valtakunnalliset virtuaaliopetuksen päivät, 7. - 8.12.2015 Helsinki
Päivien tavoitteena on innostaa ja kannustaa hyödyntämään tieto- ja viestintäteknologiaa opetuksen ja
oppimisen monipuolistamisessa, sekä esitellä uusia tieto- ja viestintäteknologian mahdollisuuksia
pedagogisesta näkökulmasta ja antaa ideoita niiden soveltamiseen omassa opetuksessa ja oppilaitoksessa.
Ohjelma on ladattavissa 16.10.2015 ositteessa: https://oph.etapahtuma.fi/Default.aspx?tabid=531&id=755

Ystävällisin terveisin
Suvi Junes
Tampereen eOppimisen klusteri
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