
Verkko-oppimisen 

pedagogiset periaatteet

18.10.2016



Ohjelma 

13.15–14.00 Esittelyt ja paras kokemukseni verkossa

14.05–14.30 Mitkä konkreettiset rakennuspalikat mahdollistavat 

hyvän oppimisen?

14.30–14.45 Minkä ihmeen takia opetusta verkkoon?

14.50–15.50 Miten temppu tehdään? 

Päätös Minulle merkityksellisin asia tässä tuokiossa oli…

http://www.ede.fi/moodle/mod/forum/view.php?id=6281
http://www.ede.fi/moodle/mod/forum/view.php?id=6281


Verkko-opetuksen äärellä

Verkko-oppimisen 
pedagogiset periaatteet

● ti 18.10.2016 klo 13.15–
16.00

Otamme edelleen 
ilmoittautumisia vastaan. 
Ilmoittaudu pajaan 14.10.2016 
mennessä tästä!

Katso video ennakkoon 
Oppimiskäsitykset ja 
yhteisöllisyys verkko-
oppimisessa

Pedanetin ja muiden 
ympäristöjen mahdollisuudet 
– Pedagogisen idean 
konkretisointia

Paja toteutetaan keväällä 
2017. Ilmoittautuminen 
avataan myöhemmin. Paja 
pidetään klo 13.15–16.00.

Kaipaatko tukea ja sparrausta 
ajatuksellesi ja ideallesi 
verkon hyödyntämisestä 
opetuksessa? Tule mukaan 
ryhmään kehittämään työtäsi!

Rakennetaan yhdessä 
verkkokurssi 

Tule ja rakenna omaa tai 
alueen yhteistä verkkokurssia 
esim. Elinikäisen oppimisen 
avaintaidot!

● 4 pajaa
● Startti to 3.11.2016 klo 
13.15–16.00. Muut päivät 
sovitaan ryhmän kanssa 
aloitustilaisuudessa.

Ilmoittaudu kokonaisuuteen 
27.10.2016 mennessä tästä! 

Pajat pidetään Hyttikallion koululla (Raatetie 6, 86600 Haapavesi)

Lue lisää osaavasiikalatva.wordpress.com
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https://www.webropolsurveys.com/S/5F678C020766FEBF.par
https://vimeopro.com/user11333845/videopit2/video/85425922
https://www.webropolsurveys.com/S/C282B732A4B9F658.par
https://peda.net/haapavesi/ops/ol/hptvs


To 1.12.2016 klo 13.15–16.00

Ilmoittaudu pajaan 24.11.2016 
mennessä tästä!

Paja pidetään Hyttikallion 
koululla (Raatetie 6, 86600 

Haapavesi)! 

Sähköiset kokeet lukiossa ja opistossa

Lue lisää osaavasiikalatva.wordpress.com

https://www.webropolsurveys.com/S/5EEE4C8FACFC4A91.par


Kuka olet ja 

mistä tiedät, 

että tämä aika 

ei mennyt 

hukkaan?



Paras oppimiskokemukseni verkossa

Milloin se tapahtui? | Mikä oli aiheena? | Miksi paras?



Mitkä konkreettiset rakennuspalikat 
mahdollistavat hyvän oppimisen?

http://51.fi/hyvao

http://51.fi/aFP


Mitä etua on yhdessä oppimisesta? 
Onko siitä mitään hyötyä?

Videon pohjalta
Oppimiskäsitykset ja yhteisöllisyys verkko-oppimisessa

https://vimeopro.com/user11333845/videopit2/video/85425922


Minkä ihmeen takia opetusta 
verkkoon? 

http://51.fi/verkko

http://51.fi/aFQ


Miten temppu tehdään?
http://51.fi/lista

http://51.fi/aFR


• Mitä teen ennen?
• Mitä teen, kun toteutus alkaa?
• Mitä teen, kun toteutus on käynnissä?
• Mitä teen, kun toteutus päättyy? 



Kotitehtävä

Mieti miten saat hyvän oppimisen 
rakennuspalikat verkkoon!



Minulle 

merkityksellisin 

asia tässä 

tuokiossa oli…



Prosessin vetäjät

Jyri Kononen
Puh. 0294 487373
jyri.kononen@oulu.fi

Sirpa Kova
Puh. 0294 487416
sirpa.kova@oulu.fi

mailto:Jyri.kononen@oulu.fi
mailto:sirpa.kova@oulu.fi


www.oulu.fi/topik

www.facebook.com/oytopik

twitter.com/oytopik

http://www.oulu.fi/topik
https://www.facebook.com/oytopik
https://twitter.com/oytopik

