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Koulutusta omiin tarpeisiinne
Haluamme että asiakkaamme onnistuvat 
saavuttamaan tavoitteensa! Tarjoamme 
asiakkaillemme tukea kaikissa vaiheissa, 
olit sitten uusi itslearning-käyttäjä tai jo 
vakiintuneet tavat omaava asiakas. 

Tässä esitteessä kuvataan yleisimmät 
koulutusmuotomme. Jos et löytänyt 
etsimääsi, ota meihin yhteyttä ja 
rakennetaan yhdessä sellainen malli jolla 
onnistumme! 

Koulutus asiakkaan tiloissa - käyttöönoton 
osana tapahtuvien peruskoulutusten lisäksi 
voimme tarjota erilaisia kokonaisuuksia 
käytön jatkuvaa syventämistä ja 
laajentamista silmällä pitäen.

Koulutusta verkossa - muutaman tunnin 
kysy-vastaa-sessio tai tietyn teeman 
ympärille rakennettu demo, voi auttaa 
teitä seuraavan askeleen ottamisessa. 
Verkkokoulutuksiin voit osallistua mistä 
vain.

Konsultointipalvelut - olivatpa tarpeenne 
muutosjohtaminen, tehokas viestintä tai 
oppimisympäristönne käytön kehittäminen, 
tarjoamme käyttöönne konsultointia ja 
neuvontaa - rautaisella ammattitaidolla ja 
vankalla pedagogisella ymmärtämyksellä. 



Tukea kaikissa vaiheissa
Me tahdomme, että opettajilla jää enemmän aikaa sille mikä on 

arvokasta. Tarjoamme tukea oppimisen ja opetuksen kaikissa vaiheissa. 

Koulutuksemme on suunniteltu ennen kaikkea tukemaan eri vaiheita 

opetus- ja oppimisprosessissa, suunnittelusta aktivointiin ja raportointiin.  

Alla oleva kuva kokoaa yhteen oppimisprosessin kaikki vaiheet. Valitse 

millä osa-alueella haluat kehittyä tällä kerralla ja suunnitellaan yhdessä 

tarpeitanne parhaiten vastaava koulutus.



Tarve
Vastaatko oppimisalustan ylläpidosta omassa organisaatiossasi? Tiedätkö miten säätää 
oppimisalustan asetukset vastaamaan parhaiten organisaatiosi tarpeita? 
Uuden järjestelmän käyttöönotto vaatii asetusten säätämistä, jotta se vastaa 
oppilaitoksen tarpeita ja strategiaa. Lisäksi hallinnointityökalut on hyvä tuntea. 

Ratkaisu 
Koulutuksessa käydään läpi oppimisalustan hallinnointityökalut ja tutustutaan 
asetuksiin, jotka vaikuttavat alustan toimintaan. 

Hyödyt   
Osallistujat oppivat hallinnoimaan oppimisalustaansa ja säätämään sen asetuksia. Jos 
tarpeet muuttuvat, osallistujilla on taitoa muokata alustaa tarpeiden mukaisesti.

Suositeltu kohderyhmä 
Pääkäyttäjät. Koulutus on osa oppimisalustan käyttöönottoprosessia, mutta voidaan 
hyvin järjestää myös kertauksena, tai uusille pääkäyttäjille.

Esitiedot 
Pääset vauhtiin TVT-perusteilla. Koulutus ei vaadi aiempaa osaamista oppimisalustasta. 

Koulutus 

asiakkaan  

tiloissa

Pääkäyttäjäkoulutus



Tarve 
Miten digitaalinen oppimisalusta voi parhaiten tukea organisaation tavoitteita? 
Miten oppimisalusta voidaan integroida mielekkääksi osaksi opetusta ja 
oppimista? Oppimisen ohjausjärjestelmää voidaan käyttää monella tavalla ja se 
voidaan valjastaa tukemaan monenlaisia pedagogisia käytäntöjä. Oppimisalustan 
käyttöönotossa ja myöhemmin käytön kehittyessä on tärkeää saada tukea 
mielekkäiden käytänteiden luomiseksi.

Ratkaisu 
Koulutuksessa käydään läpi oppimisalustan perustoiminnot sekä muutamia keskeisiä 
tapoja käyttää oppimisalustaa organisaation tavoitteiden mukaisesti.

Hyödyt   
Osallistujat oppivat käyttämään oppimisalustaansa ja pääsevät suunnittelemaan sen 
roolia omassa opetuksessa.

Suositeltu kohderyhmä 
Opettajat, pääkäyttäjät. Koulutus on osa oppimisalustan käyttöönottoprosessia, mutta 
voidaan järjestää myös kertauksena (ks. myös verkkokoulutukset alla).

Esitiedot 
Ei vaadi aiempaa osaamista oppimisalustasta.
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Tarve 
Miten digitaalinen oppimisalusta voisi parhaiten tukea organisaation tavoitteita? 
Miten oppimisalusta voidaan integroida mielekkääksi osaksi opetusta ja oppimista? 
Oppimisalustoihin on suunniteltu monipuolisia, viimeaikaisimpia pedagogisia 
lähestymistapoja tukevia työkaluja oppimisprosessin suunnittelusta, toteutukseen ja 
arviointiin. Oppimisalustan syvällisempi hyödyntäminen vaatii perehtymistä uusiin 
pedagogisiin lähestymistapoihin sekä niiden tukemiseen teknisesti. 

Ratkaisu 
Koulutuksessa käydään läpi oppimisalustan monipuolisempia toimintoja sekä sitä, 
miten niillä voidaan tukea erilaisia oppimisprosesseja. Koulutukset räätälöidään 
organisaation tarpeen mukaan ja niiden painotus voi olla joko teknisessä 
toteutuksessa tai pedagogiikassa.

Hyödyt   
Osallistujat oppivat syventämään oppimisalustan käyttötaitojaan ja pääsevät 
päivittämään osaamistaan  viimeaikaisista pedagogista lähestymistavoista.

Suositeltu kohderyhmä 
Opettajat, pääkäyttäjät

Esitiedot 
Vaatii oppimisalustan peruskäyttötaidot.

Koulutus 

asiakkaan  

tiloissa

Pedagogiset 
lisäkoulutukset



Pedagogisten lisäkoulutusten kuvaukset

Ilmiöpohjainen oppiminen
Mitä ilmiöpohjainen oppiminen tarkoittaa? 
Miten ilmiöpohjaisuutta voi toteuttaa 
omassa opetuksessa? Miten digitaalisten 
työvälineiden avulla voidaan tukea 
ilmiöpohjaista oppimista? Koulutuksessa 
käsitellään sitä, miten ilmiöpohjaista 
oppimista voi suunnitella, toteuttaa ja 
arvioida. 

Käänteinen oppiminen – puitteet 
kuntoon
Mistä käänteisessä oppimisessa on 
kyse? Miten opetus ”käännetään”? Mitä 
materiaaleja ja työkaluja vaaditaan? 
Koulutuksessa perehdytään käänteiseen 
oppimiseen, keskittyen erityisesti siihen, 
miten luodaan puitteet käänteiselle 
oppimisprosessille, materiaalien valinnasta 
ja tuottamisesta oppimisprosessia tukevien 
työkalujen käyttöön.

Aktivoiva opetus
Mitä aktiivinen työskentely lähiopetuksessa 
tarkoittaa?  Miten opettaja voi ohjata 
oppijoiden aktiivista työskentelyä? Mistä 
tietää onko kukaan oppinut mitään? 
Koulutus keskittyy erilaisiin aktivoiviin 
menetelmiin lähiopetuksessa ja opettajan 
taitoihin ohjata työskentelyä ja antaa 
palautetta.

Yksilöllisen oppimisen tukeminen

Yksilöllisen oppimisen perusta on jokaisen 
oppijan henkilökohtaisten tarpeiden 
tunnistaminen ja opetuksen mukauttaminen 
näiden pohjalta. Oppimisalustan avulla 
oppijoille voidaan tarjota aktiivisia ja 
motivoivia oppimiskokemuksia heidän omien 
tarpeidensa pohjalta. Koulutuksessa käydään 
läpi erilaisia mahdollisuuksia tukea yksilöllistä 
oppimista.

Esimerkkejä pedagogisten  
lisäkoulutusten aiheista
• Ilmiöpohjainen oppiminen
• Käänteinen oppiminen – puitteet kuntoon
• Aktivoiva opetus
• Yksilöllisen oppimisen tukeminen



Koulutuskokonaisuudet
Tarjoamme myös räätälöitäviä laajempia koulutuskokonaisuuksia, jotka tyypillisesti koostuvat 
lähipäivistä sekä niiden välisestä seurannasta.  
 
Digipaketti valmistaa lukioita sähköisiin ylioppilaskirjoituksiin kehittämällä organisaation 
työskentelykulttuuria ja -taitoja:

• tuomalla visuaalisesti ja toiminnallisesti yhtenäiset mallit kaikkiin kirjoitettaviin aineisiin
• varmistamalla osallistujien korkean teknisen taitotason kehityksen kannalta 

oppimisympäristön tarjoamien keskeisten työkalujen ja toimintojen osalta
• integroimalla työskentelyä oppimisen ja opetuksen kannalta tärkeisiin prosesseihin
• antamalla ideoita kuinka erilaiset TVT-välineet liittyvät oppimisprosessin eri tasoihin 

(Bloomin taksonomian muunnelma, Anderson-Krathwohl) 

Yhteisöllinen tiedonrakentaminen –koulutuskokonaisuus auttaa oppilaitoksia kehittämään 
yhteisöllisen tiedonrakentamisen ydintaitoja. Kokonaisuudessa tarkastellaan yhdessä 
oppimista edistäviä vuorovaikutustaitoja ja keskitytään erityisesti kehittämään osallistujien 
valmiuksia:

• suunnitella yhteisöllisiä oppimisprosesseja
• käyttää verkkopohjaista oppimisalustaa yhteisöllisen tiedonrakentamisen tukena
• ohjata oppimista edistävää keskustelua verkossa ja kasvokkain 



Webinaarit ja webinaarisarjat

Suunnitelma-työkalu 

Tavoite: oppia käyttämään oppimisalustan 
opetuksen suunnitteluun tarkoitettua 
monipuolista työvälinettä oppilaitoksen 
tavoitteiden mukaisesti.

Digitaaliset kokeet
Tavoite: oppia käyttämään oppimisalustan 
tarjoamia työkaluja oppimisen arvioinnissa 
ja oppijan aktivoinnissa.

Oppimistavoitteiden hallinnointi
Tavoite: oppia käyttämään oppimisalustan 
tarjoamia työkaluja oppimisprosessin ja 
opetuksen suunnittelussa.

Tietoa tuotteesta

Tavoite: Saada tietoa uusista työkaluistamme 
ja kehityksemme painopisteistä. 

Järjestämme tuotetta koskevia webinaareja 
sekä suomeksi että englanniksi. 
Webinaareihin on vapaa pääsy ja 
webinaarinauhoitteet ovat vapaassa jakelussa 
webinaarin jälkeen.

Koulutusta verkossa
Verkkokoulutuksiin voit osallistua mistä vain, eikä matkakuluja tai matka-aikaa tule. 
Järjestämme verkkokoulutuksia sekä asiakaskohtaisina, että avoimina koulutuksina, jonne voi 
osallistua kuka vain. Seuraa verkkosivujemme koulutuskalenteria!



Konsultointipalvelut 
Koulutusten lisäksi tarjoamme konsultaatiopalveluita liittyen oppimisalustojen 
tekniseen ja pedagogiseen käyttöön sekä ylläpitoon. Tarjoamme myös 
pedagogista konsultaatiota tukemaan opettajia uusimpien pedagogisten 
lähestymistapojen omaksumisessa ja toteuttamisessa omassa opetuksessa. 
Konsultointi voidaan järjestää avainhenkilöiden tapaamisena tai laajempana 
työpajana.

Integroinnit

Oppimisalustan käytön 
analysointi

Käytön 
uudistaminen

Uusi OPS

Uudet 
pedagogiset 

lähestymistavat



Haluatko tietää lisää?

 
Ota meihin yhteyttä ja keskustellaan yhdessä 
tarpeistanne. 
www.itslearning.fi

itslearning on pilvipohjainen oppimisen 
ohjausjärjestelmiä. Haluamme tarjota 
oppimisympäristön, jota opettajien on 
helppo käyttää ja joka säästää opettajien 
aikaa. itslearningin avulla opettajien on 
aiempaa helpompi saada opiskelijat 
innostumaan oppimisesta.

Tarjoamme oppilaitoksille laajaa 
palveluvalikoimaa koulutustilaisuuksista 
aina suuren mittakaavan 
käyttöönottoprojekteihin.

itslearning on perustettu vuonna 1999. Sen 
pääkonttori toimii Norjan Bergenissä.  
 
itslearning 
Urho Kekkosen katu 4 - 6 E 
00100 Helsinki 
finland@itslearning.com


