
Pohjois-Savon tutoropettajaverkoston messut, ti 18.9.2018 

Työpajojen sisällöt 

Työpajat Kuopion kansalaisopiston tiloissa (Puistokatu 20) 

 

Paja 1, klo 11.00-12.00. Dokumentoi oppimisprosessi helposti videolla - Clips, Opistosali/B059. Työpajassa käytät 

Clips-sovellusta ja opit miten oppilas voi dokumentoida eri työvaiheita videolla. Videon käyttäminen opetuksessa 

soveltuu jokaiselle opettajalle ja oppilaalle. Päivitä iPadiisi uusin päivitys ja varmista, että iPadilläsi on viimeisin Clips-

sovellus. Kouluttaja: iLinn-Linn Österås, Education Coach and Mentor, Lead trainer Finland. 

Paja 2, klo 11.00-12.00. Ohjelmointia iPadeillä, C128. Työpajassa käytetään Lightbot- ja Swift Playgrounds -

sovelluksia ja tutustutaan ohjelmointiin niiden kautta. Lightbot-sovellus soveltuu ohjelmoinnin perusteisiin ja täten 

myös alkuopetukseen. Swift-ohjelmointikieltä käytetään iPad-sovellusten ohjelmointiin ja se soveltuu hyvin 3.-9. 

luokkalaisille ja myös jatko-opintoihin. Kouluttaja: Juho Laitinen, Kuopion kaupunki. 

Paja 3, klo 11.00-12.00. Office Teams, Atk-luokka D150. Office Teams tarjoaa yhteisöllisen työskentelypaikan 

monipuoliseen yhteistyöhön opetuksessa ja koulun hallinnossa. Kouluttaja:  Risto Lauri, tvt-kouluttaja, Espoo. 

Paja 4, klo 11.00-12.00. Mystery Room innostaa oppimaan - MS Formsin hyödyntäminen opetuksessa, C111. Tule 

ratkaisemaan mysteeri. Työpajassa esitellään innostava tapa käyttää Office 365:n Forms-työkalua oppimisessa. 

Kouluttaja: Sinikka Leivonen, Kuopion kaupunki. 

Paja 5, klo 11.00-12.00. G Suiten käyttö opiskelussa –  yleiskatsaus keskeisimpiin Googlen palveluihin, D165. 

Työpajassa tutustutaan keskeisimpiin Googlen työkaluihin ja niiden käyttöön. Tarkoituksena on luoda yleiskatsaus 

siihen, mitä palveluita Google tarjoaa opiskeluun. Kouluttajat: Niko Kuusisto ja Tero Tammi, Siilinjärven kunta. 

Paja 6, klo 11.00-12.00. Peda.netin perusteet haltuun, D169. Oletko aloittamassa Peda.netin käyttöä tai tarviset 

kertausta Peda.netin perusteista? Tämä työpaja on sinulle. Työpajassa käydään läpi Peda.net palvelun käyttöönoton 

perusteet ja perustoiminnallisuudet kuten: 

 - rekisteröityminen Peda.net palveluun opettajan ja oppiliaiden näkökulmista 

 - mikä on OmaTila ja mistä löydän oman luokkani tai oppiaineeni sivut? 

 - miten oppilaat palauttavat tehtäviä Peda.netiin? 

 - kuinka hallitsen sivujeni julkisuutta eli määrittelen käyttöoikeuksia? 

Kouluttajat: Tero Pelkonen ja Hannu Rainerma, Peda.net. Huom. Peda.net-tunnusten luominen etukäteen on 

suositeltavaa: https://peda.net/ohjeet/uusitunnus 

 

LOUNAS klo 12.00-13.00 välillä (omakustanteinen) - Valtuustotalon ruokalassa useita vaihtoehtoja, kansalaisopistolla 

keittolounas, lähialueen ravintolat 

 

Paja 7, klo 13.00-14.00. Interaktiivinen kirja nyt uudella tavalla - Pages, Opistosali/B059. Uusi päivitys mahdollistaa 

nyt digitaalisen kirjanteon Pagesilla. Työpajassa opit miten teet kuvia, videoita ja tekstiä sisältävän interaktiivisen 

kirjan oppilaiden kanssa. Päivitä iPadiisi uusin päivitys ja varmista, että iPadilläsi on viimeisin Pages-sovellus. 

Kouluttaja: iLinn-Linn Österås, Education Coach and Mentor, Lead trainer Finland. 

Paja 8, klo 13.00-14.00. Kuvankäsittelyä iPadeillä, C128. Pajassa harjoitellaan kuvankäsittelyä iPadin ilmaisilla 

sovelluksilla (mm. PiZap). Kokeillaan kuvien liittämistä ja esitellään erilaisia pedagogisia sovelluksia kuvankäsittelyn 

hyödyntämisestä opetuksessa. Kouluttaja: Jarno Bruun, Kuopion kaupunki. 

Paja 9, klo 13.00-14.00. Office Sway, Atk-luokka D150. Office Sway on monipuolinen ja kätevä esitystyökalu 

yhteisölliseen tai yksilölliseen opiskeluun. Swayllä voit nopeasti luoda mm. vuorovaikutteisia esityksiä ja raportteja. 

https://peda.net/ohjeet/uusitunnus


Sway toimii kaikilla päätelaitteilla ja työstäminen onnistuu yhteisöllisesti verkossa, esim. ryhmätöitä tehdessä. 

Kouluttaja: Risto Lauri, tvt-kouluttaja, Espoo. 

Paja 10, klo 13.00-14.00. Mystery Room innostaa oppimaan - MS Formsin hyödyntäminen opetuksessa, C111. Tule 

ratkaisemaan mysteeri. Työpajassa esitellään innostava tapa käyttää Office 365:n Forms-työkalua oppimisessa. 

Kouluttaja: Sinikka Leivonen, Kuopion kaupunki. 

Paja 11, klo 13.00-14.00. G Suiten käyttö opiskelussa – keskeisimmät työkalut käytännössä, D165 Työpajassa 

tutustutaan keskeisimpien työkalujen (Forms, Docs, Sheets ja Slides) käyttöön Classroomin avulla. Tehdään ja 

palautetaan muutamia tuotoksia Googlen työkalujen avulla. Kouluttajat: Niko Kuusisto ja Tero Tammi, Siilinjärven 

kunta. 

Paja 12, klo 13.00-14.00. Peda.netin OmaTila portfoliotyöskentelyssä, D169. Miten aktivoidaan oppijoita 

työskentelemään aktiivisina tiedon tuottajina passiivisen kuluttamisen sijaan? Peda.net OmaTila tarjoaa 

monipuoliset mahdollisuudet henkilökohtaisten portfolioiden rakentamisessa pitkäjänteisesti ja oppijan polun 

nivelvaiheet ylittäen. Työpajassa tutustutaan esimerkkien avulla Peda.net OmaTila-palvelun hyödyntämiseen 

portfoliotyöskentelyssä. Kouluttajat: Tero Pelkonen ja Hannu Rainerma, Peda.net. Huom. Peda.net-tunnusten 

luominen etukäteen on suositeltavaa: https://peda.net/ohjeet/uusitunnus 

 

KAHVITAUKO klo 14.00-14.30 välillä, kolmessa eri paikassa kansalaisopistolla (1. kerroksessa tilan B059 edessä ja 

kahdessa eri kohdassa 2. kerroksen D-käytävällä) 

 

Paja 13, klo 14.30-15.30. Miten voit hyödyntää Keynotea monipuolisesti opetuksessa? Opistosali/B059. Tiesitkö, 

että voit käyttää Keynote-sovellusta kielten opettelussa, ohjelmoinnissa tai videon tekemisessä? Keynotessa on niin 

paljon mahdollisuuksia, että tehtäviä riittää jokaiseen lähtöön. Päivitä iPadiisi uusin päivitys ja lataa siihen valmiiksi 

Keynote-sovellus. Kouluttaja: iLinn-Linn Österås, Education Coach and Mentor, Lead trainer Finland. 

Paja 14, klo 14.30-15.30. Ohjelmointia iPadeillä, C128. Työpajassa käytetään Lightbot- ja Swift Playgrounds -

sovelluksia ja tutustutaan ohjelmointiin niiden kautta. Lightbot-sovellus soveltuu ohjelmoinnin perusteisiin ja täten 

myös alkuopetukseen. Swift-ohjelmointikieltä käytetään iPad-sovellusten ohjelmointiin ja se soveltuu hyvin 3.-9. 

luokkalaisille ja myös jatko-opintoihin. Kouluttaja: Juho Laitinen, Kuopion kaupunki. 

Paja 15, klo 14.30-15.30. Excel-ohjelman monipuolinen käyttö opetuksessa, Atk-luokka D149. Työpajassa 

perehdytään kuinka Excel-ohjelman diagrammeja ja taulukkolaskentaa voi hyödyntää opetuksen tukena. Kouluttaja: 

Risto Lauri, tvt-kouluttaja, Espoo. 

Paja 16, klo 14.30-15.30. Mystery Room innostaa oppimaan - MS Formsin hyödyntäminen opetuksessa, C111. Tule 

ratkaisemaan mysteeri. Työpajassa esitellään innostava tapa käyttää Office 365:n Forms-työkalua oppimisessa. 

Kouluttaja: Jarno Bruun, Kuopion kaupunki. 

Paja 17, klo 14.30-15.30. G Suiten käyttö opiskelussa – opettajan näkökulma, D165. Työpajassa tutustutaan 

keskeisimpien työkalujen käyttöön opettajan näkökulmasta. Luodaan Classroom-kurssin runko, katsotaan oppilaan 

tuotoksien arvioimista ja sähköisen kokeen luomista sekä sen arviointikoosteen rakentamista. Kouluttajat: Niko 

Kuusisto ja Tero Tammi, Siilinjärven kunta. 

Paja 18, klo 14.30-15.30. Peda.net ja arvioinnin moninaiset mahdollisuudet, D169. Miten arvioidaan oppijoiden 

palauttamia tehtäviä? Miten seuraan oppijoiden edistymistä? Voiko vertaisarviointia toteuttaa Peda.net palvelussa? 

Jos nämä kysymykset askarruttavat, tämä työpaja on sinulle. Työpajassa tutustutaan Peda.net palvelussa oleviin 

arvioinnin työvälineisiin ja moninaisiin mahdollisuuksiin yksittäisten tehtävien arvioinnista opetussuunnitelmaan 

pohjautuvaan kriteeripohjaisen arvioinnin toteuttamiseen. Kouluttajat: Tero Pelkonen ja Hannu Rainerma, Peda.net. 

Huom. Peda.net-tunnusten luominen etukäteen on suositeltavaa: https://peda.net/ohjeet/uusitunnus. 
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