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Julkaisuja webinaarien järjestämisen tueksi
Timonen, P.: Toimiva Webinaari
Teos keskittyy reaaliaikaisten webinaarien hyödyntämiseen oppimisessa ja kokouksissa sekä seminaareissa.
Kirjasta saa tietoa ja käytännön vinkkejä erilaisista webinaareista ja niiden menetelmistä. Tapauskuvauksista
nähdään, kuinka webinaari on yksi oppimisympäristö muiden joukossa.
Yhteisöllinen pedagogiikka ja aktiivisuuteen pyrkivä reaaliaikainen opetus eivät vielä ole vakiinnuttaneet
asemaansa oppimisessa. Samoin on kokousten ja seminaarien laita. Jjulkaisu pyrkii rohkaisemaan digiajan
valmentajia, opettajia ja opiskelijoita sekä seminaarien ja kokousten vastuutahoja monipuolistamaan
käytäntöjään. Digikyvykkäälle osallistujalle on tarjottava enemmän kuin seuraajan rooli.
Osoitteessa:
https://www.humak.fi/wp-content/uploads/2018/03/paivi-timonen-toimiva-webinaari-humanistinenammattikorkeakoulu-2018.pdf

Digimyrsky: Webinaarien järjestämisen ABC - Antia Digimyrsky -hankkeen webinaareista
Artikkelissa kerrotaan Digimyrsky-hankkeessa järjestettyjen webinaarien sisällöistä sekä käytännön
järjestämisen prosessista. Prosessiin on pyritty kuvaamaan koko webinaarin järjestämisen elinkaari
suunnitteluvaiheesta loppuarviointiin. Artikkelin tavoitteena on toimia oppaana webinaarin käytännön
järjestelyistä. Lisäksi artikkelissa tuodaan esiin webinaarien antia hankkeessa kehitettävän BL-mallin
rakentamisessa huomioiden yritys- ja yhteisöasiakkailta saadut näkemykset.
Osoitteessa:
http://digimyrsky.wordpress.tamk.fi/wpcontent/uploads/sites/8/2018/03/digimyrsky_webinaariABC_c.pdf

Puhuvia robotteja kokeillaan esi- ja alkuopetuksessa
Tampereen kaupunki kokeilee puhuvia robotteja matematiikan sekä saksan ja englannin kielten
harjoittelussa esikoulussa ja 1.-2. luokilla. Robotteja hankitaan neljä kappaletta: kolme pientä pöllöä
muistuttavaa matematiikkarobottia ja yksi pieni ihmismäinen humanoidirobotti kielten harjoitteluun.
Robotit soveltuvat pienten lasten taitojen harjoitteluun. Lapsilta ei vaadita luku- eikä kirjoitustaitoa, sillä
robotit osaavat kertoa tehtävät ääneen ja tunnistavat oppilaan vastaukset. Tämän lisäksi tehtävät näkyvät
matematiikkarobotteihin asennetuissa näytöissä. Robotteja hankitaan normaalin opetustyön tueksi,
motivoimaan pieniä koululaisia harjoitteluun. Harjoitusrobotit eivät väsy toistoihin ja ne osaavat mukauttaa
harjoituksia lapsen taitotason mukaan.
Matematiikkarobotit on suunnitellut ja valmistanut lohjalainen yritys AI Robots Oy. Utelias Oy ohjelmoi
puolestaan kieliharjoitukset ranskalaisvalmisteiseen humanoidirobottiin Eliakseen. Yritys kehittää
harjoituksia yhteistyössä Tammelan koulun kieltenopettajien sekä Kieliä kehiin! -hankkeen
projektisuunnittelija Outi Verkaman kanssa.
Robottien kokeilu on osa Smart Tampere Digiohjelmaa.
Tiedote:
https://www.tampere.fi/tampereen-kaupunki/ajankohtaista/tiedotteet/2018/03/13032018_1.html

Tulevaisuus haastaa oppimisen –seminaarin tallenteet ja materiaalit
Tulevaisuus haastaa oppimisen -tapahtuma järjestettiin 8.-9.3.2018 Jyväskylässä. Seminaarin teemoja olivat
mm. opetuksen rikastaminen digivälineillä, kyberturvallisuus ja monimuoto-opetus. Seminaarin tallenteet ja
materiaalit löytyvät osoitteessa:
https://tulevaisuushaastaaoppimisen.wordpress.com/materiaalit-ja-tallenteet/

eEemeli: Ehdokkaat vuoden 2018 parhaaksi digitaaliseksi oppimisratkaisuksi
Vuoden 2018 parasta digitaalista oppimisratkaisua etsivä eEemeli-kilpailu on edennyt
loppukilpailuvaiheeseen. Kuntaliiton erityisasiantuntija Leena Pöntysen johtama asiantuntijaraati on valinnut
loppukilpailuun seuraavat tuotteet:
Yrityssarja
•
•
•
•
•
•

3DBear AR, 3DBear Oy
Arttu, Sanoma Pro Oy
Breikkeri, Happia Oy
Futural Skills, Tawasta Oy
Kopiraittilan koulu, Kopiosto
Oppimisen Talo, Oppimisen Talo Oy

Oppilaitossarja
•
•
•

Digioppija-verkkokoulutus, Snellman-kesäyliopisto
Molupo - mobiililuontopolku, Kirkonkulman koulu, Hämeenlinna
Tuberoom, Jyväskylän ammattikorkeakoulu

Kilpailun tulokset julkistetaan Interaktiivinen Tekniikka Koulutuksessa -konferenssissa Hämeenlinnassa 12.4.
klo 17-18 järjestettävässä palkintojenjakotilaisuudessa. Kilpailun voittaja palkitaan rahapalkinnolla sekä
eEemeli-patsaalla.
Yhteistyössä: Suomen eOppimiskeskus ry, Education Finland -kasvuohjelma, Hämeen ammattikorkeakoulu,
Hämeenlinnan kaupunki, Kuntaliitto, Laurea-ammattikorkeakoulu, Omnia, Otavan Opisto ja
Teknologiateollisuus.
Lisätietoja: http://www.eoppimiskeskus.fi/eemeli

Osaamisen tulevaisuuspaneelin kannanotto
Opetus- ja kulttuuriministeriön nimittämän Osaamisen tulevaisuuspaneelin mukaan perinteinen polku
opinnoista työelämään ja sieltä eläkkeelle on rapistumassa. Tilalle tarvitaan läpi koko elämän ja työuran
jatkuvaa oppimista. Koulutukseen on päästävä myös työn ohessa.
Opetusministeri Sanni Grahn-Laasosen syksyllä nimittämä Osaamisen tulevaisuuspaneeli julkisti tiistaina
13.3. ensimmäisen kannanottonsa. Siinä esitetään suomalaisen koulutusjärjestelmän päivitystä ja jatkuvan
oppimisen reformia. Tulevaisuuspaneelin mukaan Suomen tulisi vastata työn murrokseen sekä neljänteen
teolliseen vallankumoukseen mahdollistamalla jatkuva oppiminen monella eri rintamalla. Työn murros
koskettaa jokaista suomalaista ja kaikkia toimialoja tavalla tai toisella. Uudenlainen työ vaatii uudenlaista
osaamista.
Perinteisen opinnoista työelämään ja sieltä eläkkeelle kulkevan polun tilalle on noussut ajatus jatkuvasta
oppimisesta ja aktiivisesta osallistumisesta läpi koko elämän.
Tulevaisuuspaneelin mukaan suomalainen koulutusjärjestelmä kaipaa päivittämistä. Osaamisen
turvaamiseksi olisi toteutettava laajamittainen jatkuvan oppimisen reformi, joka mahdollistaisi, että
suomalaiset voivat kouluttautua tai kehittää osaamistaan joustavammin elämänsä aikana.
Käytännössä reformi tarkoittaisi koko koulutusjärjestelmän tarjonnan joustavuuden merkittävää lisäämistä.
Ihmisten tulisi päästä käsiksi tarvitsemaansa koulutukseen selvästi nykyistä helpommin – myös työn ohessa
ja sen aikana.
Osaamisen tulevaisuuspaneeli asetettiin syksyllä 2017 ja se työskentelee kevääseen 2019. Paneelin
puheenjohtaja on Anne Brunila
Tiedote:
suomalaiselle

http://minedu.fi/artikkeli/-/asset_publisher/tarvitsemme-jatkuvaa-oppimista-miljoonalle-

Tapahtumat:

Metka EdTechack 2018, 5.-7.4.2018, Helsinki
Opetusalan kehitykseen tähtäävä Metka EdTechack on tapahtuma, jonka tavoitteena on kehittää uusia
ratkaisuja arkipäivän opetuksen sekä koulutusjärjestelmän uusiutumisen tueksi.

Sivut: http://edtechhack.fi/

ITK-Konferenssi, 11.-13.4.2018, Hämeenlinna
Interaktiivinen Tekniikka Koulutuksessa (ITK) on Suomen suurin digitaalisen koulutuksen ja oppimisen
tapahtuma. Tämän vuoden teemana on Digiajan löytöretkeilijät.
https://www.itk.fi/

IOT-seminaari ja näyttely, 18.-19.4.2018, Tampere
Internet of Things eli teollinen internet on sulautettujen ja älykkäiden laitteiden ja järjestelmien, saatavan
tiedon analytiikan sekä työn tehokasta yhdistämistä liiketoiminnassa. Se mahdollistaa täysin uudenlaisia
liiketoimintamalleja ja kilpailykykyisiä palveluja asiakastarpeisiin. TAMKin IoT-seminaaritapahtuma on
maksuton ja se on suunnattu kaikille aiheesta kiinnostuneille. Seminaariesitysten lisäksi voit tutustua päivän
aikana eri yrityksen ständeihin, joita on 38 kpl. Esityksiä pidetään kahden päivän aikana yhteensä 50.
Tutustu ohjelmaan täällä:
http://www.tamk.fi/documents/10181/141089/IoT_2018ohjelma_TAMK_2018_v10rp_1.pdf/5773a3a05103-4a15-bb54-86505969c7cd

