itslearningin avulla uusi OPS haltuun!
Opetussuunnitelman toteutumista on
mahdollista seurata oppimisympäristössä
Jokaisen oppijan yksilöllisen oppimispolun seuraaminen ja sen jatkuva arviointi
opetussuunnitelman tavoitteiden mukaisesti on miltei mahdoton tehtävä. Onneksi
itslearning on suunniteltu olemaan avuksi tässä. Me tarjoamme ainutlaatuisen tavan
ohjata tavoitteellista työskentelyä ja seurata sen etenemistä. Mahdollistamme myös
oppijan valinnat, itseohjautuvasti ja yhteistyössä toisten kanssa.

Keskitymme pedagogiikkaan
Edistykselliset työvälineet mahdollistavat
erilaisia pedagogisia lähestymistapoja kuten
sulautuvan, ilmiöpohjaisen, käänteisen
sekä projektioppimisen. Lisäksi tuemme
osaamisperusteisen ja tavoitteellisen
työskentelyn jatkuvan arvioinnin erilaisia
toteuttamistapoja.

Yhteistoiminnallisuus
itslearningissä on useita työvälineitä
yhteistoiminnallisuuden tukemiseen.
Projektityötilat, tavoitteelliset ryhmätehtävät
sekä erilaiset viestintämahdollisuudet tuovat
uusia ulottuvuuksia yhdessä oppimiseen,
ohjaukseen sekä palautteen antamiseen.

Suunnittele ja ohjaa
tehokkaasti
Suunnitelma-työväline osoittaa tavoitteet,
aikatauluttaa, ohjaa ja tukee tiimiopettajuutta
ennennäkemättömällä tavalla.
Mobiilisovelluksen avulla ajankohtaiset viestit
ja tiedotukset tavoittavat oppijat välittömästi
ilman erillistä sisäänkirjautumista.

Arviointi
Opetussuunnitelman tavoitteet ovat valmiina,
kytkettävissä kaikkeen tekemiseen, oppimisen
ohjaamiseen ja arviointiin. Arviointi voi olla
ääntä, videota, sanallista, numeerista tai
jopa vertaisarviointia jos niin halutaan. Myös
itsearviointi on mahdollista. Kokeiden arviointi
voidaan automatisoida tai oppijat voidaan
ottaa mukaan laatimaan kokeita. Eriyttäminen
ja yksilölliset oppimispolut ovat helposti
toteutettavissa.

“Voimme tuottaa yhdessä
Suunnitelmia ja jakaa

Tuki kaikkein tärkeimmälle oppijalle

niitä opettajille. Niihin

Joustavat työvälineet mahdollistavat
oppijoiden aktiivisen työskentelyn jotta he
voivat ottaa vastuuta omasta oppimisestaan,
todentaa osaamistaan ja toimia yhteistyössä
muiden kanssa.

tavoitteet. Näin pystymme

Yksilöllisesti
Kaikki resurssit ja aktiviteetit voidaan määritellä
niin yksilöille kuin ryhmillekin. OPSin tavoitteet
ovat liitettävissä kaikkeen tekemiseen ja
oppimisprosessin arviointi on helppoa. Oppijat
voivat olla oman oppimisensa asiantuntijoita
sekä toimia vertaistukena, arvioinnissakin.
Portfolio mahdollistaa oman oppimisen
todentamisen ja osaamisen dokumentoinnin.

Jaa ja tee yhdessä
Itslearningissä hyödynnät pilvipalveluja
helposti. Kirjastomme on ainutlaatuinen
materiaalin jako-, säilytys- ja työstöpaikka. Sinä
valitset kuka saa työstää materiaalia kanssasi
ja ketkä saavat tehdä materiaalista oman
kopionsa. Aito yhteistyö on mahdollista, vaikka
yli 7 miljoonan käyttäjämme kesken!

Vapaus valita välineesi
Olemme kehittäneet palvelumme
skaalautumaan kaikenkokoisille laitteille
älypuhelimesta pöytätietokoneeseen. Lisäksi
iOS- ja Android-puhelimilla käyttöä voi tehostaa
oman mobiilisovelluksemme avulla.

on helppo kytkeä OPS:n
kaikki seuraamaan uuden
OPS:n toteutumista ja
voimme tukea oppijoita
heidän yksilöllisillä
oppimisen poluillaan.
itslearning tarjoaa parasta
oppimisen analytiikkaa!”
	Martha Barwick,
Opetusteknologiakoordinaattori, Harford County
Public Schools, MD

itslearningin avulla uusi OPS haltuun!
itslearningin työvälineitä opiskeluun
Vuorovaikutus

Joustavat työkalut

• Kyselyt (suljetut tai avoimet)

• Integroitu kaavaeditori

• Keskustelupalstat

• Kursseille ilmoittautuminen

oppimisympäristöjä,

• Viestijärjestelmä

• Plagioinnin paljastus (Lisäosa)

• Kalenteri tapahtumille ja resurssien varaukseen

• Integroitu ääni- ja videotallennin

kuten Google ja

• Vanhempien portaali

• Multimedian upotus

Suunnittelu ja arviointi

Jaa

• Tavoitteisiin liitetty jaettava suunnitelma

• Jaa kurssi mallipohjana

vaikuttamaan siihen

• Tavoitteiden arviointikriteerit

• Jaa kurssi yhteisön kurssiluettelossa

• Tehtävätyökalu

• Jaa oppimisprosessien suunnitelmia, kokeita ja
muita sisältöjä

miten oppijat oppivat

• Sähköiset kokeet
• Oppimistavoitteiden edistymisraportti
• Mukautetut aktiviteetit
• Arviointikirja

“Olen käyttänyt useita

Blackboard. itslearning
on paljon enemmän.
Olen päässyt

luokkahuoneen ja

Laiteriippumattomuus

projektioppimisen

• Responsiivinen suunnittelu

menetelmiä”

• Mobiili sovellus (iOS, Android)

• Tilaraportit
• Koetila-selain

Yksilöllistä
• Yksilön tiedonvirtaan perustuva käyttöliittymä
• Sisältöjen suosittelumoottori
• Muokattavat kurssin aloitusnäkymät
• Ryhmäytymistyökalut

käyttämällä käänteisen

• Tiedostojen ja linkkien lisäys
•O
 ffice-dokumenttien katselu ja muokkaus
Office Web Appsin avulla
• Lataa tai linkitä GAFE dokumentteja
• I ntegroi oma Google Drive, OneDrive ja
Dropbox

Scott Taylor,
Opettaja,
Spartanburg 6, SC

• L TI-pohjaisten työkalujen ja resurssien tuki
(sisältäen IMS Global Thin Common Cartridge®)

• Oppimispolut
• Opiskelijoiden itse tuottamat sisällöt
Opetussuunnitelma

Curriculum

onal
ng

itslearning on kokonaisvaltainen
oppimisen
Instruction
ohjausjärjestelmä, joka on apunasi kaikissa
oppimisprosessin vaiheissa tavoitteiden

Ammatillinen
kehittyminen

asettamisesta suunnitteluun ja arviointiin asti.

Oppiminen

Maailman paras opetus vaatii maailman parhaat
välineet yksilöllisten oppimispolkujen tukemiseen.
Yhdessä itslearningin kanssa onnistut - ole
yhteydessä jo tänään!

Personalization

Communication
and Collaboration

Yksilöllistäminen

Viestintä ja
yhteistoiminnallisuus
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