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Julkaisu: Francke, L., Heikkilä, P., Lahtinen, M., Tyrkkö, T. ja Vanttaja, U. : Tietokoneen, kännykän ja muiden
mobiililaitteiden käyttöön liittyvistä oikeuksista ja velvollisuuksista koulussa
Tieto- ja viestintäteknologia (TVT) on osa koulujen arkipäivää. Oppaassa kuvataan tietokoneen, kännykän ja
muiden mobiililaitteiden käytössä koulussa huomioon otettavia seikkoja. Opas koskee sekä laitteita että
niissä käytettäviä ohjelmistoja. Opas on laadittu erityisesti perusopetusta varten, mutta sitä voidaan
hyödyntää myös lukiossa ja ammatillisessa koulutuksessa ottaen kuitenkin huomioon opiskelijoiden ikä ja
ohjauksen tarve. Oppaan tarkoituksena on selventää, mitä juridisia näkökohtia laitteiden ja ohjelmistojen
käyttöön liittyy.
Opas on luettavissa osoitteessa:
http://www.oph.fi/download/183993_tietokoneen_kannykan_ja_muiden_mobiililaitteiden_kayttoon_liitty
vista_oikeuk.pdf

Eden–konferenssin tallenteet
Eden Annual Conference, vuosittainen tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön konferenssi, pidettiin 13.16.6.2017 Jönköpingissä, Ruotsissa. Konferenssin teemana oli "Diversity matters!". Konferenssin tallenteet
ja materiaalit on julkaistu osoitteessa: http://www.eden-online.org/2017_jonkoping/resources/

DigiKilta-webinaarit
Digikilta on verkostohanke esi- ja perusopetuksen sähköisten oppimisympäristöjen kehittämiseksi. DigiKiltaverkosto rakentaa malleja, joiden avulla edistetään ja tuetaan opetustoimen infrastruktuurista vastaavien
yhteistyötä ja vertaisoppimista. DigiKilta-hanke järjestää säännöllisesti kaikille avoimia ja maksuttomia
webinaareja hankkeen teemoihin liittyen.
Tiedot tulevista webinaareista ja
https://digikilta.fi/digikilta-webinaarit/
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Tulevia tapahtumia:
Peda-forum –päivät, 16.–17.8.2017 Vaasa
Tervetuloa Peda-forum -päiville 16.–17.8.2017 Vaasaan! Päivien teemaksi on valittu Kuin Strömsössä?
Korkeakouluopetuksen kehittäminen digitalisaation murroksessa.
Lisätiedot ja ilmoittautuminen (31.5. mennessä): http://www.uva.fi/fi/sites/pedaforum2017/

Mindtrek –international technology conference, 20-21.9.2017, Tampere
Mindtrek -konferenssi kokoaa yhteen tutkijoita, alan asiantuntijoita ja ajattelijoita esittelemään töitään
koskien uusia teknologioita, mediaa ja digitaalista kulttuuria.
Sivut: http://www.mindtrek.org/2017/

Vaikuta ja vaikutu –seminaari, 3.11.2017, Helsinki
Vuoden 2017 Vaikuta ja vaikutu - Matkalla digiosaavaan Suomeen -seminaari kokoaa yhteen digiosaamisen
ja tietotyön taitojen edistäjät jo kymmenettä kertaa!
https://www.tieke.fi/display/VaikutaVaikutu/Vaikuta+ja+vaikutu

Tulevaisuuden oppiminen -seminaari ja messut, 10.10.2017, Turku
Vain muutos on pysyvää. Digi on tänään kaikkien huulilla ja muuttaa palveluita ja asiakkuuksia. Koulutus ja
työssä oppiminen hakevat uusia muotoja. Tulevaisuuden oppiminen -tapahtuma syntyy yhteistyössä AVOThankkeen, IoT-hankkeen, Turku Science Park:in ja eRapun kesken.
https://blogit.utu.fi/verkkojakokemassa/

Media Education Conference (MEC 2017), 27.- 28.11.2017, Rovaniemi
Lapin yliopiston Mediapedagogiikkakeskuksen järjestämä kansainvälisessä Media Education Conference
(MEC 2017) -konferenssissa käsiteltäviä teemoja ovat muun muassa digitaaliset oppimisympäristöt,
sosiaalinen media, pelikasvatus, tieto- ja viestintäteknologian käyttö opetuksessa sekä medialukutaito.
Konferenssin virallinen kieli on englanti.
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