
Voimaannuta opettajasi
itslearning on seuraavan sukupolven toiminnanohjausjärjestelmä joka tarjoaa 
ensimmäisenä mahdollisuuden käyttää opetussuunnitelmaa aitona työvälineenä 
oppijoiden tavoitteellisen työskentelyn tukena. Kun tämä kaikki on yhdistettynä 
huippukehittyneisiin sisällönjakelu- ja analytiikkapalveluihin, olemme paras kumppani 
toteuttamaan uutta opetussuunnitelmaa!

Hallitse digitaalista 
opetussuunnitelmaa
Aikaa säästyy, kun järjestelmä kerää puolestasi 
tietoa ja tarjoaa opettajalle, oppijoille ja 
heidän vanhemmilleen näkymän opiskelun 
edistymisestä.

Yhden luukun palvelumalli: Kaikki tarvittava 
sisällöistä, tavoitteista ja ohjeistuksesta 
kätevästi samassa paikassa, jossa myös 
ohjaus ja opiskelu tapahtuu - ja kaikki yhdellä 
kirjautumisella.

Tallennus ja hakutoiminnot: Kirjasto 
mahdollistaa niin valmiin kuin opettajien 
tekemän sisällön keskitetyn tallennus- ja 
esikatselupaikan. Kirjastosta voi hakea sisältöjä 
niin avainsanoilla kuin opetussuunnitelman 
oppimistavoitteillakin.

Sisällön automaattinen päivitys: Kun 
sisältöä Kirjastossa päivitetään, se päivittyy 
automaattisesti kaikkiin työtiloihin joissa se on 
käytössä. Aikaa säästyy valtavasti!

Seuraa ja tue oppijan 
edistymistä
Aktiviteettien kytkeminen tavoitteisiin 
mahdollistaa jatkuvan etenemisen seurannan 
ja ohjauksen kohdistamisen tarpeiden mukaan. 
Summatiivisesta loppuarvioinnista voidaan 
aidosti siirtyä jatkuvan arvioinnin pariin.

Tavoitteellinen arviointi: Organisaatio voi itse 
määritellä tavoitteiden arviointiskaalan ja niitä 
on helppo muokata arjen eri vaiheissa - jopa 
opettajakohtaisesti.

Suunnitelmien jakaminen: Hyvät ohjeistukset ja 
tuntisuunnitelmat voidaan jakaa kirjastossa ja 
niitä on helppo kopioida työtilasta toiseen.

Tavoitteellisen työskentelyn seuranta: Raportit 
tavoitteiden saavuttamisesta muodostuvat 
automaattisesti niin oppijoille, opettajille kuin 
johdollekin.

Hyvien käytäntöjen jakaminen
Kun organisaatiossa kannustetaan jakamiseen, 
on mahdollista kehittää pedagogisia käytäntöjä.

Mallit: Organisaatio ja yksittäiset opettajat 
voivat julkaista omat tuotoksensa malleina 
kopioitavaksi. Kopion mukana tulevat 
suunnitelmat, ohjeistukset, tavoitteet, sisällöt ja 
itse aktiviteetit. Ainoa mitä tarvitsee tehdä, on 
aikatauluttaa ja julkaista.

Päivittäminen on helppoa: Mallityötilasta on 
helppo päivittää käytössä oleviin työtiloihin 
tarvittavia elementtejä.

Sisältöjen jakaminen: Pidä itselläsi, jaa koululle, 
organisaatiollesi tai vaikka itslearningin 
globaalissa yhteisössä. Anna arvioita hyväksi 
havaitsemistasi materiaaleista.

Pedagoginen vapaus: Mitä tahansa pedagogista 
lähestymistapaa suosit, itslearningissä se on 
mahdollista. Yksilöllinen, yhteistoiminnallinen,  
ilmiöpohjainen, käänteinen, projekti- tai 
portfolio-oppiminen - voit valita itse.

Hyöty irti 
opetussuunnitelmasta
Yhtenäistä toimintatavat, tue hyvien käytäntöjen 
leviämistä, mahdollista sisältöjen jakaminen ja 
yhteistoiminnalliset työtavat - kaikki kytkettynä 
opetussuunnitelman tavoitteisiin.

“ itslearningin integraatio-

osaamisen avulla olemme 

nyt mahdollistaneet yli 

miljoonan sisältöaihion 

jakamisen omissa 

kouluissamme. Jokainen 

sisältö on kytketty 

opetussuunnitelmamme 

standardeihin ja nyt 

opettajilla ja oppijoilla 

on mahdollisuus osoittaa 

etenemistään ja tehdä 

yhteistyötä myös 

vanhempien kanssa.”

  Beatriz Arnillas,   
Opetusteknologiapäällikkö, 
Houston Independent School  
District, TX

itslearning digitaalisen 
opetussuunnitelman hallintaan



Työvälineet digitaalisen OPS:n hallintaan
Sisältöjen ja aktiviteettien 
luominen
•  Monipuoliset sisältömuodot ja 

latausmahdollisuudet

•  Kaikkialla voi kaapata lennossa niin videota 
kuin ääntä

•  Kytke kaikki sisällöt ja aktiviteetit tavoitteisiin

•  Helpotetut toiminnot digitaalisten sisältöjen 
upottamiseen

Suunnitelma
•  Tee hyviä kokonaisuuksia ja auta oppijoita 

hahmottamaan tavoitteita ja oppimisprosessia

•  Ohjeista ja kerää hyvät aineistot oikeisiin 
opetuskokonaisuuksiin

•  Löydä oikeat sisällöt oikeisiin tavoitteisiin

•  Tavoitteet esisijoitetaan automaattisesti 
tehtäviin jotka ovat Suunnitelmassa

•  Jaa ja kopioi osia tai kokonaisuuksia ja käytä 
uudestaan toisessa työtilassa

Kirjasto
•   Henkilökohtaisten sisältöjen jakaminen oman 

valinnan mukaan

•  Sisältöjen kytkeminen tavoitteisiin, 
avainsanoihin tai sisältötyyppiin

•   Kustantajien tai avoimen sisällön lisääminen

•  Monipuoliset hakutoiminnot 

•  Arviointi- ja esikatselutoiminnot

•  Yhteistyöstömahdollisuudet

•  Hallinta siihen, kuka voi ottaa kopion tai oman 
version sisällöstä

•  Automaattinen päivitys työtiloihin kun 
Kirjaston kautta sisältö muuttuu

•  Kasvaa käytön mukaan

•  Automaattinen viesti kun sisältö on päivittynyt

Kurssien mallipohjat
•  Oman työtilan luominen mallipohjasta kaikkien 

sisältöjen, ohjeistusten ja tavoitteiden kera

•  Kurssien päivittäminen mallista käsin

Digitaalisen opetussuunnitelman hallinta
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Personalization

Professional 
Learning Instruction

Curriculum

Communication 
and Collaboration

Yksilöllistäminen

Ammatillinen
kehittyminen

Oppiminen

Opetussuunnitelma

Viestintä ja 
yhteistoiminnallisuus

Suunnittele, liitä 

tavoitteisiin, ohjeista ja 

käytä sopivia sisältöjä 

kokonaisvaltaisesti 

hyvän oppimisprosessin 

ohjaamisessa ja 

arvioinnissa. Jakamalla 

hyväksi todettuja 

resursseja opettajat 

voivat säästää omaa ja 

toistensa aikaa!

itslearning on kokonaisvaltainen oppimisen 

ohjausjärjestelmä, joka on apunasi kaikissa 

oppimisprosessin vaiheissa tavoitteiden 

asettamisesta suunnitteluun ja arviointiin asti.  

Maailman paras opetus vaatii maailman parhaat 

välineet yksilöllisten oppimispolkujen tukemiseen. 

Yhdessä itslearningin kanssa onnistut - ole 

yhteydessä jo tänään!


