
Arvoisat Optek-tutkijat, koulujen ja yritysten asiantuntijat! 

 

Tässä viestissä: 

 

• Kutsu OPTEK-päätöseminaariin ti 24.-25.5. 9-17, Jyväskylän yliopisto, Agora 

https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/27918/lomake.html 

 

• Kutsu yritysten verkottumistapahtumaan ti 10.5. klo 13, Helsingin yliopisto 

Siltavuorenpenger 3A, sh 169 (HUOM TILA MUUTTUNUT!) 

https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/27960/lomake.html 

 

• Vielä ehdit vastaamaan sosiaalisen median verkkokyselyyn 

 

• TVT-suunnitelman jalkauttaminen jatkuu 

 

---- 

OPETUSTEKNOLOGIA KOULUN ARJESSA –hankkeen loppuseminaari 

 

Aika: 24.—25.5.2011 klo 9:00—17:00 

Paikka: Jyväskylän yliopisto, Agora Center 

 

Ilmoittaudu nyt: https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/27918/lomake.html 

 

Seminaarissa esitellään kansallisen Opetusteknologia koulun arjessa (OPTEK)-hankkeen tuloksia ja 

toimintamalleja. Tekes-rahoitteisessa OPTEK-hankkeessa on luotu monialaisessa yhteistyössä malleja 

tieto- ja viestintätekniikan ja sähköisen median hyödyntämiseen ja käyttöön koulun arjessa. 

 

Seminaarin pääteemat perustuvat tutkimushankkeen loppujulkaisuun, joka julkistetaan tiistaina 

24.5.2011. Tule mukaan kuulemaan ja keskustelemaan lasten ja nuorten 2000-luvun taitoja 

edistävistä oppimisratkaisuista sekä niiden käyttöönottoon liittyvistä tekijöistä. Seminaari rakentuu 

puheenvuoroista, paneeleista, työpajoista ja posteri- sekä sovellusnäyttelyistä. 

 

Seminaarin yhteydessä järjestetään keskiviikkona 25.5.2011 tapahtuma- ja hankevalmistelupäivä 

yhteistyössä AKTIIVI-hankkeen kanssa. Keskiviikkona esitellään kansallisten 

tietoyhteiskuntahankkeiden ja alueellisten tutkimus- ja kehittämishankkeiden työskentelyä. 

Yhteistyöverkosto on syntynyt tietoyhteiskuntahankkeiden osaamisen jakamiseen ja vahvistamiseen. 

 

Seminaarin teemat: 

 

* 2000-luvun taidot, innovatiiviset opetuskäytänteet ja oppimisympäristöt 

* Elämyksiä ja yhteisöllisyyttä koulun arkeen 

* Mobiiliopiskelun unelmia ja arkea 

* Kaikkialla oppiminen 

* Aktiivinen kansalaisuus ja osallistuminen verkostoissa 

* Sähköiset oppimis- ja asiointipalvelut 

https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/27918/lomake.html
https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/27960/lomake.html
https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/27918/lomake.html


* Teknologian käyttöönotto ja järjestelmähankinnat 

* Kumppanuus ja eri toimijoiden verkostoyhteistyö 

 

Tarkempi ohjelma tulossa lähiaikoina. 

 

Lämpimästi tervetuloa! 

 

Professori Marja Kankaanranta, Jyväskylän yliopisto, Agora Center, OPTEK-hanke 

Projektikoordinaattori Sanna Vahtivuori-Hänninen, 

Helsingin yliopisto, Cicero Learning, OPTEK-hanke 

 

Projektipäällikkö Ritva Sammalkivi, Oppijan verkkopalvelut, OKM 

Tutkimuspäällikkö Leena Vainio, AKTIIVI-hanke, 

Hämeen ammattikorkeakoulu, Suomen eOppimiskeskus ry. 

 

 

----------- 

KUTSU Valuation of Emerging Learning Solutions -hankevalmisteluun 

 

ARVOISAT YRITYSTEN EDUSTAJAT JA ASIANTUNTIJAT! 

 

Tule mukaan verkostumaan, ideoimaan ja toteuttamaan tulevaisuuden oppimisratkaisuja.  

Tekesin Oppimisratkaisut ohjelman SysTech-verkottumistilaisuussa verkotutaan, esitellään 

hankevalmistelun tavoitteet, yritysyhteistyö- ja rahoitusmallit. Tavoitteena on rakentaa yhdessä 

laaja arvoverkkohanke systeemisten oppimisratkaisujen kehittämiseksi. 

 

Aika: Tiistai 10.5.2011 klo 13-16 

Paikka: Helsingin yliopisto Siltavuorenpenger 3A, sh 169 HUOM TILA MUUTTUNUT! (entinen  

Anatomian rakennus, sininen talo) 

 

Kutsu löytyy täältä: 

https://wiki.helsinki.fi/download/attachments/35241728/SysTech_280411_kutsu1005b.pdf 

 

Ilmoittaudu nyt mukaan tilaisuuteen 9.5. mennessä! 

https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/27960/lomake.html 

 

Tarjolla on keskustelua innovaatioiden käytännön soveltamisesta ja oppimisratkaisujen  

monipuolisesta hyödyntämisestä opetuksessa ja opiskelussa. Merkitse heti kalenteriisi tämä 

ajankohtainen tilaisuus. 

 

Lämpimästi tervetuloa mukaan viettämään innovatiivista iltapäivää kanssamme ja kuulemaan  

hankevalmistelun yksityiskohdista! 

 

 

Parhain terveisin, 

https://wiki.helsinki.fi/download/attachments/35241728/SysTech_280411_kutsu1005b.pdf
https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/27960/lomake.html


 

Eppie Eloranta, Tieke 

Marja Kankaanranta, Jyväskylän yliopisto 

Sanna Vahtivuori-Hänninen, Helsingin yliopisto 

 

Lisätietoja: 

Sanna Vahtivuori-Hänninen (sanna.vahtivuori@helsinki.fi) 040-571 2442 

 

---- 

KIITOS KASAVUOREN KOULULLE jälleen innostavasta Mistä hyvät koulut on tehty  

-kevätseminaarista Kauniaisissa! 

 

Kristian Kiili esitteli seminaarissa mm. Pelitehdasta. Pelitehdas on palvelu, jossa oppilaat voivat 

suunnitella itse pelejä ilman ohjelmointitaitoja. 

http://www.youtube.com/watch?v=loVVCVu9KqA 

www.unelmakoulu.fi 

 

---- 

SOSIAALISEN MEDIAN KYSELY OPPILAILLE. VIELÄ EHDIT VASTAAMAAN! 

 

Hyvä rehtori/vararehtori/opettaja! 

 

Helsingin yliopisto toteuttaa osana "Opetusteknologia koulun arjessa" -hanketta kyselytutkimuksen, 

jossa selitetään lasten ja nuorten sosiaalisen median ja verkkopalvelujen käyttöä sekä koulussa että 

kotona. 

 

Tutkimuslomake löytyy Helsingin yliopiston palvelimelta osoitteesta 

https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/26876/lomake.html ja siihen vastataan tietokoneen  

Internet-selaimella. Tutkimukseen ei voi vastata paperilomakkeella. 

 

Pyydämme ystävällisesti, että koulunne ystävällisesti osallistuisi tutkimukseen. Osallistuminen 

voidaan toteuttaa esimerkiksi niin, että opettaja vie ryhmänsä tietokoneluokkaan, jossa oppilaat 

täyttävät tietokoneella kukin oman lomakkeensa. 

 

Lomakkeen täyttämiseen menee aikaa noin 20 minuuttia. Kaikkiin monivalintakysymyksiin pitää 

valita yksi vaihtoehto. Avoimiin tekstilaatikoihin vastaaminen ei ole pakollista, mutta tutkimuksen 

kannalta tietysti erittäin merkityksellistä. Linkki lomakkeeseen voidaan lähettää myös oppilaille 

sähköpostissa tai julkaista koulun verkkosivulla. 

 

Kyselyyn vastaaminen on vapaaehtoista ja vastaukset käsitellään nimettöminä. Lomakkeella 

kerättävä tutkimusaineisto tallennetaan ja säilytetään Helsingin yliopiston tietokoneilla. 

 

Toivomme, että lomakkeeseen vastataan viimeistään 27.5.2011 mennessä. Tutkimuksen tulokset 

julkaistaan raporttina syksyllä 2011. Vastaan mielelläni kaikkiin tutkimusta koskeviin kysymyksiin. 

 

http://www.youtube.com/watch?v=loVVCVu9KqA
https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/26876/lomake.html


Kiitos vaivannäöstäsi ja hyvää kevättä! 

 

Jari Multisilta 

Professori, johtaja 

Helsingin yliopisto 

Cicero Learning -verkosto 

jari.multisilta(at)helsinki.fi 

 

 

-------- 

TVT-SUUNNITELMAN JALKAUTTAMINEN 

 

Viikin Normaalikoululla keskusteltiin TVT-suunnitelman jalkauttamisesta Opetushallituksen ja 

liikenne- ja viestintäministeriön järjestämässä tilaisuudessa Viikin Normaalikoululla puolueiden 

edustajat keskustelivat Kansallisen tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön suunnitelman 

toimeenpanosta. 

 

Keskustelu nähtävissä nyt myös verkossa: http://www.edu.fi/tehtavasuomelle 

 

http://oph.fi/etusivu/102/tieto_ja_viestintatekniikan_opetuskayton_suunnitelma_valmis_toteutetta

vaksi_2 

http://www.edu.fi/tehtavasuomelle
http://oph.fi/etusivu/102/tieto-_ja_viestintatekniikan_opetuskayton_suunnitelma_valmis_toteutettavaksi_2
http://oph.fi/etusivu/102/tieto-_ja_viestintatekniikan_opetuskayton_suunnitelma_valmis_toteutettavaksi_2

