


TIETO-JA VIESTINTÄTEKNIIKKA TAMPEREEN 
YLIOPISTON NORMAALIKOULUSSA 
-YHTEISÖLLISET TYÖVÄLINEET OPETUKSEN TUKENA

Kevään harjoitteluun kuuluu yhtenä osana TVT-sisältöjen huomioiminen opetuksessa. Suunnittele 
projektiisi jokin osanen, jonka myös dokumentoit ja palautat. TVT-ohjauksessa pyritään antamaan 
vinkkejä erilaisista opetusta tukevista palveluista, mutta voit toki myös itsekin etsiä paremman.

Tehtävä:

1. tutustu käsillä olevaan dokumenttiin, seuraa myös linkit

2. käy kokeilemassa käytännössä palvelut Todaysmeet, Socrative, Padlet, Forms sekä Kahoot! 

3. valitse yksi palveluista tarkempaan tarkasteluun ja pohdi sen soveltamista jaksossasi

4. toteuta harjoittelusi aikana oppitunti tai opetuskokonaisuus, jossa hyödynnät ainakin yhtä 
valitsemaasi palvelua

5. dokumentoi ja raportoi opetustuokiosi käytännön toteutus ja onnistuminen

6. palauta raportti/dokumentti mielekkäässä (sähköisessä) muodossa Mikko Horilalle, Janne 
Nissiselle tai Tuomo Tammelle (etunimi.sukunimi@uta.fi)



KERTAUSTA…
• Luokanlehtorilta saat luokan tunnuksen ja salasanan. Näillä 

kirjautumalla saat koulun koneet käyntiin ja pääset tallentamaan 
lähiverkkoon.

• Mahdollisilla omilla mobiililaitteilla voit kirjautua langattomaan 
Utapac-verkkoon omalla peruspalvelutunnuksellasi.

• N– asema on  Normaalikoulun oppilaiden asema / luokan oma 
kansio (luokan/ryhmän yhteiskäytössä).

• N-asema on vähitellen korvautumassa jaetuilla OneDrive kansioilla 
ja ryhmillä. Tarkista luokkanne tilanne ohjaavalta opettajaltasi.



KERTAUSTA…

• www.sanomapro.fi

• Käyttäjät/sähköpostit tiedotettu SanomaProlle joulukuun puolivälissä. 
Sanoma on kuitannut asian hoidetuksi….

• Muista syöttää kirjautuessa tunnus, salasana ja kirjautumisalue

• Tunnukset ja salasanat käytössä? Ellei, laita sähköpostia Tuomolle 
osoitteeseen: tuomo.tammi@uta.fi

• oppilasavaimet luokittain (merkitse omasi muistiin!):
1.  5leudon ,  2. 7tumma,   3. 2sijain 

4. 8illoin,      5. painos6,  6. 7rujoja 



OFFICE365 & ONEDRIVE
• Kirjautuminen tutusti osoitteessa: https://outlook.com/student.uta.fi

• Mikäli kirjautuessa pelkällä peruspalvelutunnuksella on ongelmaa, 
pitkän tunnuksen muotoa peruspalvelutunnus@student.uta.fi pitäisi 
aina toimia…

• Välillä kirjautumiseen liittyy osin selittämättömiä ongelmia, joita 
selvitellään edelleen. Selaimen vaihto auttaa usein.

• Kannattaa siis varautua ottamaan materiaalit mukaan muillakin 
(esim. Dropbox, GoogleDrive, muistitikku…) keinoilla, kuin 
ainoastaan sähköpostiin nojaten.



TULOSTUS & KOPIOINTI
• Yliopisto siirtyi loppuvuodesta 2016 keskitettyyn tulostusratkaisuun ja sama 

uudistus tapahtui myös norssissa.

• Uudistuksen myötä kopiokoneita löytyy Lounaantien kiinteistön
opehuoneesta, harjoittelijoiden tilasta sekä 1. ja 2. kerroksen käytävistä. 
Kuokkamaantien kiinteistön osalta kopiokone löytyy H-siiven 2. 
kerroksesta.

• Kopiointi edellyttää kopiointikorttia/tunnusta. Käytännössä toimitaan 
luokkakohtaisilla korteilla tai ohjaavan opettajan kortilla/tunnuksilla.

• Secure Print –tulosteen voi vapauttaa miltä tahansa kopiokoneelta, mutta tämä 
vaatii tunnuksen/kortin, joka on kytkettynä käyttäjätunnukseen, jolla 
tulostuksessa käytetty kone on käynnistettynä.



MEDIATAITOVIIKKO 5.-11.2.2018

• ”Mediataitoviikko on kansallinen mediakasvatuksen teemaviikko. 
Mediataitoviikon tavoitteena on vahvistaa lasten ja nuorten mediataitoja sekä 
kehittää kasvattajien valmiuksia mediakasvatukseen. ”

Mediataitoviikon sivut:

• http://www.mediakasvatus.fi/tapahtuma/mediataitoviikko-2018/

• http://mediataitokoulu.fi/

3A ja 4B-luokkien Viisaasti verkossa-videot

• http://viisaastiverkossa.blogspot.fi/



YHTEISÖLLISET TYÖVÄLINEET?

• Koulun sanotaan muuttuvan hitaasti, mutta uskokaa pois, kyllä 

se muuttuu. Samalla opettajan ja työtapojen tulee muuttua.

• Yhdessä tekemisen ja erehtymisen merkitys korostuu jatkuvasti

• Avoin verkko tarjoaa laajan kattauksen erittäin käyttökelpoisia, 

ilmaisia välineitä yhdessä tekemiseen, joista muutamaan 

tutustutaan tänään.



TODAYSMEET

• www.todaysmeet.com

• Ilmainen ja helppokäyttöinen viestiseinä

• Helppo tapa avata keskustelu, myös hankalista aiheista

• Toimii hyvin nopean palautteen tai mielipiteen keräämisessä

• Oppilaan ei tarvitse rekisteröityä mihinkään

• opettajankaan ei ole välttämätöntä rekisteröityä, mutta kannattanee, 

koska tämän myötä saa enemmän hallintamahdollisuuksia omaan 

”seinäänsä”.



KAHOOT!

• https://getkahoot.com/ & www.kahoot.it

• ”Game-based blended learning & classroom response system”

• Kahootissa voi tehdä läksynkuulusteluja, kyselyjä, keskusteluja, 
äänestyksiä niin, että oppilas voi osallistua niihin omalla 
mobiililaitteellaan tai koulun lainalaitteella. Tilanne 
lähtökohtaisesti usealle oppilaalle motivoiva ja positiivinen.

• Kahoot! on yksi tapa tuoda pelillisyyttä luokkahuoneeseen

• Ja kukapa meistä ei syttyisi kilpailuun… 



SOCRATIVE

www.socrative.com



SOCRATIVE

www.socrative.com

Socrative.com –kyselyesimerkki
Osoite: http://m.socrative.com
Room:   593384



MICROSOFT 
FORMS (O365)

• Helposti toteutettavia sähköisiä 

testejä

• Automaattinen pisteytys

• Vastaaminen mobiilisti – helppo 

avata koe QR-koodin avulla luokassa



PADLET

• www.padlet.com

• Maksuton, helppo, nopea ja suoraviivainen sovellus yhteisölliseen 
tiedontuottamiseen.

• Yhteiseen tiedonrakenteluun, ryhmätöihin, yhteiseen suunnitteluun…

• Esimerkki – oppilasneuvoston laatima ”Unelmien koulu” padlet
http://padlet.com/MikkoH/iau0w1crdugf

• Tehdään yhdessä padlet ”yhteisölliset työvälineet opettajan apuna” 

• www.padlet.com/mikkoh/ytot



KOODAAMINEN?

• www.koodaustunti.fi



SNIP

• https://mix.office.com/snip



TEKNOLOGIAN EHDOILLA?

• Kouluille hankitaan suuria määriä erilaista teknologiaa. Millaisilla perusteilla 

laitehankinnat tehdään; taloudellisilla, tunteellisilla vai tiedollisilla? 

• Entä (o)saavatko opettajat vaikuttaa tarkoituksenmukaisten välineiden 

valintaan vai tehdäänkö valinnat hallinnon tasolla käyttäjiä kuulematta?

• Onko perinteinen kannettava tai minikannettava sittenkin parempi valinta 

koulukäyttöön kuin uusin iPad, Android-tabletti tai Windows-tabletti? 

• Pitäisikö kouluissa avata ovet omien laitteiden käyttöön opiskelussa (BYOD)? 

• Vai lyökö ruutuvihko loistavalla käytettävyydellään kaikki edellä mainitut 

laudalta? 



VAIHTOEHTOJA?



LISÄÄ VAIHTOEHTOJA?
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LAINALAITTEET - HYBRIDIT, 
LÄPPÄRIT, TABLETIT JA KAMERAT
• Yleiset lainauskäytänteet, laitteiden lataaminen, laitteista huolehtiminen ja kirjautuminen 

laitteille

• Mahdollisista toimintahäiriöistä tiedottaminen

• Android tablettien (n. 12 kp/ kori) kotiluokat Lounaantiellä:
Annika Paala ja Sinianna Sinervo ja Kuokkamaantiellä:
KAKS10 sekä H-siiven 2. krs

• Windows hybridien (2 * 20 kpl kärryt) kotiluokat: Lounaantiellä Laura Rantavuori ja 
Kuokkamaantiellä Sanna I./H. H-siiven 2. krs

• Kannettavien tietokoneiden kotiluokat: Lounaantiellä Janne Nissinen, Kuokkamaantiellä
KAKS10

• Kameroiden sijanti: 5 videokameraa sekä 8 hyvää still-kameraa Kuokkamaantiellä KAKS10ssa, 
12 kpl (vanhoja!) still-kameroita Lounaantien kopiohuoneen kaapissa.



UUDET LAITTEET

• Kosketustaulut käytössä useammassakin 
luokassa (Jyrkiäinen, Paala, Pitkänen, Tuomi, 
Nissinen, KAKS10, Hollström, Pajunoja, 
Muotiala…)

• Uusi läppärikärry otettu käyttöön alkusyksyn 
aikana, sijoituspaikka Janne Nissisen luokka.

• iPadeja hankittu 3 * 12 kpl, yksi setti H-
siipeen, kaksi Alanorssin puolelle. Alanorssin 
laitteiden säilytys Janne Nissisen luokassa.



IPADIT
• Pääasiallinen laite luokilla 1-4

• Havainnot, tiedonrakennus ja työskentely samassa – ei mene aikaa 

tiedon siirtelyyn laitteelta toiselle

• Laitteen vahvuus oppilasta aktivoivassa työskentelyssä eli oppilas itse 

tuottaa sisältöä

Käyttötar-
koitus

Videoeditointi Musiikki Opetusvideot Animaatiot Yhteisöllinen
tiedonrakennu

s

eKirjojen
tekeminen

Koodaus

Sovellus iMovie GarageBan
d, 

LaunchPad

Explain
Everything

IStop Motion, Do
Ink Green Screen, 

Toontastic, Puppet
Pals

Padlet, Book
Creator

Book Creator Scratch Jr. 
LightBot jne.



TÄSTÄ ETEENPÄIN?

• Harjoittelun aikana TVT-tukea tarjoaa mikrotuki Petri Wilen sekä Mikko, 
Janne & Tuomo (lähinnä pedagogisessa puolessa)

• Aiempien vuosien harjoitteluiden aikana opiskelijoille on tarjottu pajoja 
wikeihin ja blogeihin liittyen, ne oletetaan jo hallittavan, siksi niistä ei 
puhuttu tänään. Vieläkö vastaaville pajoille olisi tarvetta?

• 16.1. ti TVT-koulutus klo 14.05 -15.00 KAKS10 56 (kosketustaulukoulutus 
vasta-alkajille) 

• 30.1. ti klo 15.15 – 16.15 Action Track -koulutus (TVT-ryhmä), KAKS10 56 

• Olisiko jollekin muulle yhteiselle TVT-ohjausteemalle tarvetta ja 
kiinnostusta? 


