
Keskity tuloksiin - ei vain välineisiin

Microsoft Office Integraatio, OneDrive, O365, Office Online



Microsoft Office Integration

Click Less. Teach More

• Säästä aikaa

• Jaa helposti

• Lisää tiedostoja OneDrivesta
itslearningiin

• Käytä Office Online –tiedostoja 
suoraan itslearningissa

◦ilmainen 

◦Ei edellytä Microsoft-tiliä

• Lisää tiedostoja suoraan MS 
Teamsista ja koulun SharePoint-tililtä

• Linkkaa Office 365 –tilisi itslearningiin

• Yhdellä klikkauksella luot kopion 
tehtävästä kaikille oppilaille/ 
opiskelijoille 

◦Oppijat saavat ohjatun vastaussivun

◦Yhteneväisyyttä opettajille

◦Arviointi onnistuu nopeammin



Sisäänrakennettu 
Office Online – Jaa & 
tee yhteistyötä

itslearning + Office Online:

• Ilmainen, ei vaadi lisenssiä

• Ylläpidon hoitaa itslearning

• Ei vaadi paikallisasennusta

• Katso/muokkaa selaimella

• Tee yhteistyötä 
reaaliaikaisesti

• Vähemmän klikkauksia, 
vähemmän miettimistä



itslearning + OneDrive/O365

Yhdistät itslearningin
OneDriveen/365:een:

• Sinun ei tarvitse kuin kerran 
yhdistää (ensimmäisen) 
OneDrive/O365:een.

• O365 edellyttää tilausta

• Tarkista, onko koulun 
käytössä O365

• OneDrive on pilvipalvelu, 
johon voit tallentaa ja josta 
voit jakaa ja synkronoida 
tiedostosi 

Lisäät helposti Office-tiedostot:

• Kursseihin

• Suunnitelmiin

• Tehtävänantoihin

• Tehtäviin

• Kirjastoon



Pääset kaikkiin Microsoftin pilvipalveluihin samasta yhdestä 
pisteestä



OneDrive + itslearning
Mallitehtävän luominen:

• Tee erillinen kopio jokaisesta 
Office-tehtävästä yhdellä 
klikkauksella

• Oppilaille/opiskelijoille ohjattu 
työskentely

• Edistää yhteneväsiä
toimintatapoja

• Tarkista/arvioin suoraan 
itslearningin All-in-One 
Graderiin

• Lisää kommentit suoraan 
vastaussivulle

• Tukee yhteisöllisyyttä 
(ryhmätyöt)



Tee kopio – Officen työkalut 

Mitä se tarkoittaa?

• Yhdellä klikkauksella teet kopion Officen tiedostosta 
jokaiselle oppilaalle/opiskelijalle 
itslearningoppimisympäristössä.

• Oppilaat/opiskelijat suorittavat tehtäviä 
itslearningoppimisympäristössä.

• Opettajat arvioivat tehtävät ja niiden suorittamista 
suoraan itslearningissä käyttämällä All-in- One grader –
työkalua. 

Hyödyt opetukseen

• Tukee arviointiprosessia.
• Kaikki oppilaat/opiskelijat vastaavat suoraan omaan 

tehtävälomakkeeseen.
• Antaa oppilaalle/opiskelijoille oppimisympäristön 

ohjauksineen.
• Tukee johdonmukaisia toimintatapoja.

Hyödyt opettajalle

• Yksinkertainen, johdonmukainen työnkulku.
• Ei tarvitse tulostaa paperimonisteita.
• Saat käyttöön kaikki itslearningin arviointitoiminnot –

vertaisarviointi, plagioinnin paljastus, ryhmätyöt, jne.
• Lähettää signaalin, kun tehtävät ovat arviointivaiheessa. • 

Arvioit suoraan itslearningiin All-in-One grader -
työkalulla.

• Ei lataamista suuntaan tai toiseen.
• Audio/video-palautteiden antaminen itslearningissa. 

Hyödyt opiskelijalle/oppilaalle

• Saat tiedon kun tehtäviin vastaamisen voi aloittaa.
• Pääset yhdellä klikkauksella vastaamaan suoraan 

itslearning-oppimisympäristössä.
• Automaattinen tallennus
• Voit palata ja jatkaa myöhemmin siitä kohdasta, missä 

keskeytit vastaamisen edellisellä kerralla.
• Ei tarvitse ladata mitään ja tehtävät eivät katoa.



Miten teet oman 
kopion jokaiselle 
oppilaalle/ 
opiskelijalle

• Linkkaa tehtävä 
oppimistavoitteisiin

• Aktivoi plagioinnin esto ja/tai 
vertaisarviointi (jos tarpeen)



• Yhdenmukaiset 
tehtäväpohjat auttavat 
lisäämään 
järjestelmällisyyttä

• Nopeampi arviointi 

Kun oppilaat/ 
opiskelijat 
suorittavat 
tehtäviään 
suoraan 
itslearningissa, 
säästyy aikaa… 

Video (engl.k.)

https://youtu.be/GWq9iMObwbM


Kaikki 
“aktiiviset” 
O365-palvelut 
nähtävissä

• Lisäät helposti tiedostoja 
koulusi Share Pointiin ja/tai 
Teamsiin

• Teamsin ja itslearningin
käyttö on helppoa – huomio 
siirtyy tekemiseen, ei 
työvälineisiin

• Tekemäsi tiedostot ovat 
helposti kurssiin osallistuvien 
saatavilla


