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1. KANSALAISOPISTON DIGIALISAATIOSUUNNITELMAN LÄHTÖKOHDAT
VAPAAN SIVISTYSTYÖN ARVOPOHJA JA TAVOITTEET
Kansalaisopiston toiminta perustuu elinikäisen oppimisen periaatteeseen, ihmisen omaan haluun oppia ja
kehittyä sekä hankkia osaamista. Opetukseen voi osallistua kuka tahansa iästä ja koulutustaustasta
riippumatta. Kansalaisopistot ovatkin opiskelijamäärältään Suomen suurin oppilaitosmuoto. Suomen 178
kansalaisopiston kursseille osallistuu vuosittain yli 650 000 opiskelijaa ja opetustunteja järjestetään
vuosittain yli 2 miljoonaa. KoL 2020. https://kansalaisopistot.fi/kansalaisopistot-pahkinankuoressa/
Keski-Uudellamaalla toimivat Järvenpään, Keravan ja Tuusulan Opistot sekä Jokelan Kansalaisopisto.
Opistot ovat tiiviissä yhteistyössä digitaalisen opetuksen suunnittelussa ja järjestämisessä muun muassa
yhteisten hankkeiden puitteissa. Lisäksi Uudellamaalla toimii 20 muuta kansalaisopistoa.
Digitalisaation merkitys yhteiskunnassa on kasvanut. Tämä näkyy myös kansalaisopiston toiminnassa.
Käsillä oleva digitalisaatiosuunnitelma koostuu kahdesta osasta. Ensimmäinen, ns. yleinen osa, on KeskiUudenmaan kansalaisopistoille yhteinen. Toinen osa sisältää kunkin opiston oman osuuden digitalisaation
käytännön tavoitteista ja toteutuksista.

DIGITAIDOT KANSALAISEN PERUSTAITOINA
Digitaaliset taidot ovat edellytys täysipainoiseen yhteiskunnan jäsenenä toimimiseen. Digitaidot ovat siten
uusia kansalaisten perustaitoja nyky-yhteiskunnassa, kuten luku- ja laskutaito ovat olleet jo vuosisatoja
(Kansanvalistusseura 2020.). Suomalaisten aikuisten taidot tietotekniikassa ovat olleet kansainvälistä
huipputasoa, mutta jo 55-vuotta täyttäneillä taidot ovat heikommat kuin OECD-maissa keskimäärin.
(Mäkinen € al. 2017.; Malin & al. 2013.)
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Digitaitoja tarvitaan monissa arjen toiminnoissa. Kun digitaalisuus yhä enemmän on osa yhteiskuntaa ja sen
toimintaa, on digitaalisen ympäristön ymmärtäminen ja digitaalisten välineiden käyttötaidot osa
kansalaistaitoja, joilla yhteiskunnassa toimitaan. Digitaalisuudella on myös yhä enemmän merkitystä
sivistyksen ja hyvinvoinnin välineenä.
Digitaitotarpeet painottuvat eri väestöryhmissä eri tavoin. Työikäiset tarvitsevat digitaitoja työelämässä
tarpeellisten valmiuksien kehittämiseksi - työelämässä olevien tulee päivittää osaamistaan ja työelämään
pyrkivien puolestaan on otettava haltuun työelämässä tarvittavia digiperustaitoja. Ikäihmisillä korostuvat
usein digiperustaitojen oppimisen merkitys ja arkielämässä tarvittavat digivalmiudet. Iästä riippumatta
digitaitoja tarvitaan vapaa-ajan toiminnoissa, esim. sosiaalisessa vuorovaikutuksessa.
Digitaitojen puute lisää riskiä pudota aktiivisesta yhteiskuntaelämästä. Nämä riskit korostuvat heikommassa
asemassa - ilman perustutkintoa olevien, heikot perustaidot omaavien tai oppimisen vaikeuksia kokevien,
keskuudessa.

DIGITALISAATION ASEMA JA MERKITYS KANSALAISOPISTOISSA
Vapaan sivistystyön tarkoituksena on järjestää elinikäisen oppimisen periaatteiden pohjalta yhteiskunnan
eheyttä, tasa-arvoa ja aktiivista kansalaisuutta tukevaa koulutusta. Laissa määrätyn tehtävänsä mukaisesti
kansalaisopiston tulee tarjota kaikille mahdollisuus kehittää tärkeitä kansalaistaitoja, sivistyä ja lisätä omaa
hyvinvointia. (Laki vapaasta sivistystyöstä 21.8.1998/632.)
Yhteiskunnan digitalisoituessa on kansalaisopiston tehtävä edistää kuntalaisten digitaalisessa
yhteiskunnassa tarvitsemaa osaamista ja ymmärrystä. Kansalaisopisto on tarttunut uuteen tehtäväänsä
huolehtimalla kuntalaisten yhteiskuntaan osallistumisen mahdollisuuksista ja yhdenvertaisuudesta
tarjoamalla mahdollisuuksia digitaalisten välineiden käyttötaitojen opiskeluun sekä laajemmin muuttuvan
digitaalisen ympäristön ymmärtämiseen.
Vapaa sivistystyö ja erityisesti kansalaisopistot ovat tärkeä digitaitojen opettamisen ja oppimisen väyliä.
Kansalaisopisto on kaikille avoin, matalan kynnyksen oppilaitos, joilla on vakiintunut asema ja
tunnettavuutta. Kansalaisopisto myös tekee etsivää työtä tehdäkseen itsensä yhä laajemmin tunnetuksi ja
kyetäkseen saavuttamaan kaikki kansalaisryhmät.
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UUSI TOIMINTAKULTTUURI
Uuden oppiminen ja toimintakulttuurin muutos edellyttävät henkilöstöltä rohkeutta irtautua totutuista
toimintamalleista ja rutiineista. Digitalisaatio ja sen monimuotoinen hyödyntäminen arjessa ovat tulleet
myös vapaan sivistystyön toimintasektorille pysyvästi. Teknologisten välineiden hallinta ja uusien
innovaatioiden käyttöönotto vaatii henkilöstöltä myönteistä asennetta teknologiaa kohtaan ja tahtotilaa
pitää oma osaaminen ajan tasalla. Digitalisaatio asettaa vaateita myös työnantajalle ajanmukaisen
infrastruktuurin ylläpitämiseksi. Työnantajan edelläkävijyys ja tuki vahvistavat henkilöstön positiivista
asennetta ja sitoutumista digitaalisiin ratkaisuihin.
Kansalaisopiston toiminnassa punaisena lankana on vuorovaikutus ja yhteisöllisyys. Niiden huomioiminen
digitaalisissa ratkaisuissa on edelleen tärkeä ja olennainen osa toimintaa. Digitaaliset ratkaisut toimivat
välineenä myös verkkoympäristöissä tapahtuvalle vuorovaikutukselle ja tarjoavat monipuolisia
mahdollisuuksia verkostoitumiselle.
Kansalaisopiston yhtenä tehtävänä on edistää jatkuvaa oppimista ja tarjota siihen monipuolisia ratkaisuja.
Opistot ovat perinteisesti tarjonneet kuntalaisille erilaisia harrastus- ja oppimismahdollisuuksia, mutta
tehtäväkenttään on tulossa yhä vahvemmin myös osaamisen kehittäminen.
Teknologia luo uusia mahdollisuuksia kurssitoiminnan saavutettavuudelle. Henkilöille, joiden toimintakyky
on heikentynyt, verkkokurssit ja etäopetusratkaisut tarjoavat mahdollisuuden osallistua, verkostoitua ja olla
tasavertaisena osana kansalaisopistotoimintaa.
Digitaaliset ratkaisut tuovat uuden oppimisen haasteita opetushenkilöstön pedagogiselle osaamiselle.
Monelta osin ne ovat jo tänä päivänä luonteva osa opetustoiminnan suunnittelua ja sen pedagogista
toteutusta. Vaikka digitaaliset ratkaisut lisääntyvät opettajan opetustyössä, kuuluu opettajan oikeuksiin
edelleen vapaus valita käytettävä oppimateriaali
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DIGITAALINEN OPPIMINEN JA KANSALAISOPISTOJEN OPETUS
Digitaalisen oppimisen käsitettä on määritelty useasta näkökulmasta. Sillä voidaan viitata laajaan
pedagogiseen kokonaisuuteen, jossa painottuvat digitaaliset työkalut ja uudet menetelmät sekä niiden
mahdollistamat joustavat ja interaktiiviset toimintaympäristöt ja yksilöllinen oppiminen.
Käytännönläheisestä näkökulmasta tarkasteltuna digitaalinen oppiminen tarkoittaa opetusta ja oppimista,
joka tapahtuu tietotekniikan avulla tai sen mahdollistamana (Helsingin työväenopisto 2018).
Laadukas opetus perustuu laaja-alaiseen pedagogiseen osaamiseen, joka sisältää myös digitaalisten
tuotteiden ja opetusmenetelmien osaamisen. Tavoitteena on, että digitaalisuutta hyödynnetään yleisesti
oppimisessa ja pedagogiikassa eri oppiaineissa. Opetushenkilöstön tietojärjestelmätaidot, teknisen
välineistön käyttötaidot ja erilaisten oppimisalustojen hallinta ovat perusta digipedagogisille taidoille.
Opetuksen ja oppimisen suunnittelu edellyttää hyvää asiakasymmärrystä. Kansalaisopiston eri
asiakasryhmillä on toisistaan poikkeavia toiveita ja odotuksia opetukselle ja oppimiselle kunkin tavoitteiden
ja osallistumisen motivaation mukaisesti. Digitaitojen opetuksessa ja digitaalisten välineiden käytössä
tuleekin huomioida eri asiakasryhmät.
Opetuksen suunnittelussa ja toteutuksessa on tärkeä huomioida digitaalisten taitojen eri osa-alueet, kuten
kriittinen ajattelu ja medialukutaidot sekä oppimaan oppiminen digitaalisten ja teknisten
työskentelyvälineiden hallinnan lisäksi.
Kansalaisopiston opetus voi tapahtua kurssimuotoisesti lähi- tai etäopetuksena tai niiden yhdistelmänä.
Myös opetusmenetelmät, joissa opitaan yhdessä opintopiirimäisesti, ovat perinteinen ja toimiva
kansalaisopiston opetusmuoto. Opetus voi olla kertaluontoista (esim. luento) tai pitkäkestoisempaa usein
ryhmässä toteutettavaa opetusta. Digitaalisuutta voidaan hyödyntää opetuksessa
kurssin/oppimiskokonaisuuden luonne huomioiden, esim. lähiopetuksen tukena. Oppimisalustat ja
vuorovaikutukseen käytettävät ohjelmat/sovellukset sopivat sekä lähiopetuksen yhteyteen että
etäopetuksen välineiksi.

Yksilölliset tavoitteet, motiivit ja erilaiset taustat edellyttävät sitä, että opetustilanteissa ollaan hyväksyviä,
joustavia ja kykeneviä eriyttämään opetusta. Oppijoiden erilaisuuden vuoksi opetuksessa on ymmärrettävä
kunkin opiskelijan mahdollisuudet ja erityislaatu. Oppijoiden erilaista osaamista hyödynnetään osana
opetusta myös digitaalisten taitojen opiskelussa.
Opetuksessa voidaan käyttää oppijoiden omia välineitä, kuten tietokonetta, tablettia tai älypuhelinta tai
opiston välineitä. Oman laitteen, esimerkiksi oman matkapuhelimen käyttö opetuksen yhteydessä tuo
opetustilanteeseen autenttisuutta ja ehkä enemmän sellaista hyötyä opiskelijalle, jota hän voi hyödyntää
kurssin jälkeenkin. Toisaalta tämä asettaa opettajalle haasteita hallita kasvavaa määrä erilaisia ja
erimerkkisiä laitteita.
Kukin kansalaisopisto määrittelee opetuksessaan käytettävät välineet, oppimisalustat ja digitaaliset
sovellukset.

OSAAMINEN JA OSAAMISEN KEHITTÄMINEN
Kansalaisopiston ylläpitäjän tulee mahdollistaa oman henkilöstönsä pedagogisen osaamisen kehittyminen
digitaalisessa toimintaympäristössä. Tämä tarkoittaa digitaalisten välineiden teknistä käyttötaitoa ja niiden
opetuksellista hyödyntämistä. Digitaalisten välineiden käyttöä tuetaan ja hyödynnetään eri ainealueilla
niiden luonteen ja käyttömahdollisuuksien mukaan, huomioiden sen, että digitaaliset välineet soveltuvat eri
ainealueille ja kursseille eri tavoin. Ajantasaiset digitaaliset ohjelmat, menetelmät ja välineet tukevat
vapaan sivistystyön perustehtävää ja tuovat siihen lisäarvoa.
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Kansalaisopisto lisää henkilöstönsä digipedagogista osaamista. Digitaalisia välineitä käytetään 1)
lähiopetuksen tukena, 2) monimuoto-opetuksessa, jossa osa opetuksessa toteutetaan lähiopetuksena, osa
etäopetuksessa sekä 3) etäopetuksena verkkokursseilla.
Kansalaisopisto tarjoaa digitaalisen osaamisen lisäämiseksi kursseja eri-ikäisille kuntalaisille. Tarjonnassa
huomioidaan erityisesti ikäihmiset, jotka eivät ole saaneet tarvittavia digitaitoja työelämässä. Osa
työikäisistä omaa myös puutteelliset digitaidot kansalaisyhteiskunnassa toimimiseen. Lisäksi
maahanmuuttajaväestö huomioidaan digitaito-kurssien tarjonnassa erityisenä kohderyhmänä.
Opetushallituksen myöntämää opintoseteliavustusta käytetään kursseihin, joilla hankitaan osaamista
digitaitojen lisäämiseen.
Opisto laatii suunnitelman henkilöstönsä digitaalisen osaamisen kehittämiseen ja päivittää suunnitelmaa
vuosittain. Opisto myös tekee yhteistyötä kaupungin muiden toimijoiden, mm. koulujen kanssa
opetustilojen digitaalisten välineiden ja pedagogiikan kehittämiseksi.

VASTUULLINEN JA TURVALLINEN TOIMINTA
Uusi toimintakulttuuri ilmenee tekijänoikeuksia kunnioittavana ja opettajien tekijänoikeusosaamisesta
huolehtivana toimintana.
Opettajalla on kasvatus-, opetus- ja arviointivastuun lisäksi muita vastuita ja velvollisuuksia. Opetustyön
vastuut ja velvollisuudet kulkevat käsi kädessä myös digitaalisten ratkaisujen kanssa. Koulutuksen
järjestäjien strategiassa vastuullinen ja turvallinen toiminta ovat osa johtamista, mutta vastuullisen ja
turvallisen toimintakulttuurin kehittyminen edellyttävät pitkäjänteistä kehittämistyötä kaikilla
organisaatioiden tasoilla. Uudenlainen toimintakulttuuri kehittyy pitkäjänteisen työn ja hyvän johtamisen
avulla.
Opettajalla on oikeus itse laatimaansa materiaaliin. Myös niiden tuottamisessa opettajan on noudatettava
voimassa olevia tekijänoikeuksia. Tekijänoikeusosaamista ylläpidetään ja kehitetään osallistumalla
aktiivisesti työnantajan järjestämiin ja omaehtoisiin koulutuksiin.
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Opettajan digioikeudet ja velvollisuudet:
https://www.oaj.fi/arjessa/tekijanoikeudet-ja-opettajan-tyo/
Digituen eettiset ohjeet
https://dvv.fi/documents/2252790/10411362/VRK_Digituki_eettinen_ohjeisto_A4_FIN_digi.pdf/1a336fb117a3-3760-a2ce-95ba18398eba/VRK_Digituki_eettinen_ohjeisto_A4_FIN_digi.pdf
LÄHTEET:
KoL 2020.: https://kansalaisopistot.fi/kansalaisopistot-pahkinankuoressa/
Kansanvalistusseura 2020: https://kansanvalistusseura.fi/uutishuone/digitaitojen-tarkeys-korostuupoikkeustilanteessa-%C2%96-tyoikaisillakin-on-puutteita-perustaidoissa/
Maarit Mäkinen, Loretta Saikkonen, Marjut Muhonen, Mika Sihvonen: Päivittämättömät digitaidot
jarruttavat ikääntyneiden työuraa. Työelämän tutkimus 15(2) 2017 ss. 172-178.
Antero Malin, Sari Sulkunen, Kati Laine: PIAAC, Kansainvälisen aikuistutkimuksen ensituloksia. Opetus ja
kulttuuriministeriön julkaisuja 2013: 19 ss. 28-30.
Laki vapaasta sivistystyöstä 21.8.1998/632.
Kuvat:
Pixabay /Manfred Steger
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2. KERAVAN OPISTON KÄYTÄNNÖN OHJEITA DIGITAALISEN PEDAGOGIIKAN
TOTEUTTAMISEEN

10

Keravan Opisto on määritellyt etäopetuksen välineet sekä tehnyt materiaaleja ja järjestänyt koulutuksia
etäopettajille ja etäoppijoille etäopettamisen ja etäopiskelun aloittamisen helpottamiseksi.

KURSSITARJONTA
Opisto haluaa vastata nyt ja tulevaisuudessa asiakkaiden digitalisaation aiheuttamiin tarpeisin järjestämällä
kurssimuotoista opetusta tietotekniikan alueella. Pyrimme olemaan ajan tasalla mm. kysymällä tarpeita
vuosittaisessa Opiston asiakastyytyväisyyskyselyssä.
Suosituimpana kurssiaiheena on ollut älypuhelimien käyttöön opastavat kurssit ja näitä jatketaan myös
tulevaisuudessa. Peruskurssilla aloittelijaa opastetaan ottamaan älypuhelin käyttöön ja jatkokurssilla
keskitytään älypuhelimen arkea auttaviin sovelluksiin. Syksyllä 2020 järjestimme ensimmäiset Android
perusteet ja Android jatko-verkkokurssit.
Opiston tarjonnassa on ollut ja tulee olemaan kysynnän myötä myös erilaisia lyhytkursseja eri aihealueista
kuten sosiaalinen media, Facebook, Whatsapp, digisanasto jne.

Opisto järjestää tulevaisuudessa myös lukukausittain digiopintopiirin. Opintopiiri kehiteltiin asiakkaisen
tarpeisiin syksyllä 2020. Opintopiirin ideana on digituutorin opastuksella vastata opiskelijoiden käytännön
läheisiin tarpeisiin keskustelemalla, tietoa etsien ja jakaen.
Tulevaisuudessa Opisto toimii Keravan digiverkoston koordinoijana ja sitä kautta saa tietoonsa alueella
järjestettävät muut tietotekniikkaan liittyvät ohjaus ja koulutustoimet. Näin vältämme päällekkäisyyksiä ja
annamme näkyvyyttä rinnakkaistoimijoille. Digiverkostoon kuuluvat Keravan kaupungin (kirjasto, Opisto,
Ohjaamo), Keudan ja kolmannen sektori toimijoita (mm. Enter, Talkoorengas, Yhdistysverkosto) sekä
Vanhusneuvoston edustus.
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PEDA.NET – OPPIMISALUSTA
Keravan Opistossa on käytössä Peda.net-oppimisalusta. Peda.net on pedagogisesti suunniteltu palvelu, joka
tarjoaa oppilaitokselle, opettajille ja opiskelijoille mahdollisuuden sisältöjen jakamiseen ja yhteisölliseen
tekemiseen.
Peda.net-oppimisalusta rakentuu Keravan Opiston Peda.net-sivuista, opettajan OmaTila-profiilista ja
opiskelijan OmaTila-profiilista. Nämä muodostavat yhdessä vuorovaikutteisen verkko-oppimisympäristön
opetuksen tueksi. Opettajille tarkoitettuja ohjeita Peda.net -oppimisalustan käyttöön löytyy osoitteesta
https://opisto.kerava.fi/opettajille/et%C3%A4opetus
Opettaja käyttää Peda.net-palvelua oman opetuksen esittelyyn sekä opetuksen suunnitteluun ja
toteutukseen:
•

Ylläpitää kurssin opetusmateriaalia.

•

Rakentaa kurssin opetussuunnitelma ja tuntisuunnitelmat tarkoituksenmukaisesti.

•

Luo, kokoaa ja jakaa opetusmateriaalia opetuksen tueksi.

•

Suunnittelee ja toteuttaa erilaisia tehtävämuotoja.

•

Jakaa opetusmateriaalinsa opiston Peda.net-sivulla.

•

On vuorovaikutuksessa opiskelijoiden kanssa tehtäväannoin ja -palautuksin.

•

Käyttää palvelua joustavasti verkkoselaimella ja mobiilisti.

ERILAISET VERKKOKOKOUSYMPÄRISTÖT
Kurssiryhmän etätapaamisia järjestetään reaaliaikaisesti tarjolla olevilla verkkokokousympäristöissä.

Teams
Etätapaamisten järjestämiseen opiskelijoiden kanssa suositellaan ensisijaisesti Teams-sovellusta. Niille,
joiden kanssa on sovittu Teams’in käytöstä opetuksessa, Opisto antaa käyttöön Teams Edu -sovelluksen.
•

Opettajille, joilla on ns. pitkiä kursseja, Teams-sovellus tulee käyttöön omalla nimellä. Opiston
opintosihteeri lähettää henkilökohtaisen tunnustiedon ja ohjeet sovelluksen käyttöönotosta.

•

Lyhytkursseja pitäville tunnus on väliaikainen (ei henkilökohtainen), ja tunnustiedot sekä ohjeet
sovelluksen käyttöönotosta lähettää ainealueen vastuusuunnittelija.

Keravan kaupungin tarjoamaa Teams-tunnusta saa käyttää ainoastaan Opiston kurssitoimintaan. Tunnus on
väliaikainen myös niille, joille se annetaan omalla nimellä. Tunnus poistetaan käytöstä, kun opetus Keravan
kaupungilla päättyy tai tunnusta ei enää tarvita etäopetukseen. Tunnuksen väärinkäyttö johtaa sen
poistamiseen käyttäjältä.
Ohjeet tunnuksen käyttöönottoon löytyy Keravan Opiston YouTube -kanavalta osoitteesta
https://youtu.be/Co49kl3q3QA ja Teams’in peruskäyttöön osoitteesta https://youtu.be/nWDnMlWcM2s
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Muut sovellukset
Opistolla on käytössään muutama Adobe Connect- lisenssi verkko-opetusta varten.

Zoom-sovelluksen käyttö on mahdollista, mikäli opettajalla on käytössään oma sovellus.

YouTube ja Facebook -sovelluksia voi käyttää vastuusuunnittelijan kanssa erikseen sovittaessa.

Kaikkien sovellusten käyttöönotosta sovitaan vastuusuunnittelijan kanssa. Sovelluksen valinta riippuu mm.
siitä toteutetaanko opetus reaaliaikaisena vai ei-reaaliaikaisena sekä verkon roolista opetuksen
järjestämisessä (opetus toteutetaan vain verkossa, verkko osana opetusta, verkko jakelukanavana tai
verkko työskentely-ympäristönä). Lisäksi sovelluksen valinnassa opetuskäyttöön, opettajan tulee huomioida
oma ja ryhmän osaaminen sovelluksen käytössä, ja näin varmistaa etäopetuksen esteettömyys ja sujuvuus.

KOULUTUSTA, MATERIAALEJA JA VÄLINEITÄ ETÄOPETTAJALLE
Opisto tarjoaa tuntiopettajille koulutusta Peda.net -oppimisympäristön ja Teams-sovelluksen käyttöön
lukukausien alussa yhteisinä verkkokoulutuksina. Tarvittaessa ohjausta saa myös vastuusuunnittelijalta.
Keravan Opiston tuntiopettajalla on mahdollisuus toteuttaa etäopetusta Opiston osoittamassa tilassa ja
Opiston tietokoneella. Mikäli opettaja toteuttaa etäopetuksen muualla, esim. kotiympäristössä, käyttää
opettaja omaa tietokonettaan.
Ohjeita osoitteessa https://opisto.kerava.fi/opettajille/et%C3%A4opetus

KOULUTUSTA JA MATERIAALEJA ETÄOPPIJALLE
Tutustu etäopiskeluun -kurssi
Järjestämme osallistujille maksuttomia Tutustu etäopiskeluun -lähikoulutuksia, joiden tarkoitus on
rohkaista osallistujaa aloittamaan opiskelu verkkokurssilla.
Kurssin esittelyteksti:
Tule tutustumaan Opiston syksyn etäopiskelukursseihin ja opettelemaan alkeita siihen, miten tehdä
etäopiskelusta mukavaa. Käymme läpi aluksi syksyn etäopetuksen kurssitarjontaa, jonka jälkeen
keskustelemme päätelaitteiden käytöstä ja vaatimuksista sekä tutustumme muutamiin
etäopetusympäristöihin (Peda.net, Teams). Lopuksi käymme läpi etäopiskelun käytäntöjä eli miten saat
opiskelustasi helppoa ja mukavaa.
https://peda.net/keravan-opisto/et%C3%A4opetus

Ohjeita etäopiskeluun
Olemme keränneet www-sivuillemme osallistujalle ohjeita etäopiskeluun
https://opisto.kerava.fi/palvelut/peda-net
Sisältää mm. ohjeita miten liittyä Teams-kokoukseen.
Teams __ohje_selaimella (1).pdf (selaimella, ei asenneta mitään)
Teams __ohje_sovelluksella (1).pdf (asennetaan Teams-sovellus)
Teams __ohje_mobiilisovelluksella (1).pdf (asennetaan Teams mobiiliisovellus)

TILANNE NYT JA TARPEET TULEVAISUUDESSA
Etäopetuksen ja -oppimisen lisääntyessä sekä Opiston vakinainen henkilöstö että tuntiopettajat tulevat
tarvitsemaan lisääntyvässä määrin ohjausta soveltuvien välineiden valintaan, samoin teknisen laitetuen
tarve kasvaa. Toimintatavoista tuleekin sopia kaupungin tietohallinnon kanssa. Tilanne on uusi, sillä
aiemmin Opiston toiminta ei ole edellyttänyt vastaavassa määrin tietoteknistä tukea. Oppijat puolestaan
tarvitsevat Opiston opettajilta ohjausta ja neuvontaa voidakseen osallistua etätapaamisiin ja onnistuakseen
oppimistilanteissa.
Tulevaisuuden haasteena on varmistaa etäopetuksen välineiden toimivuus ja opetuksen pedagoginen laatu.
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