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Olemme tehneet parannuksia 
OneDriven käyttöön kaikille 
käyttäjille.

OneDriven tiedostonvalitsin on 
nyt:

Selkeämpi

Helpommin saatavilla

Toimivampi erikokoisissa 
laitteissa, kuten 
matkapuhelimissa

Helppokäyttöisyyttä



Oppilaat voivat nyt aloittaa 
keskustelun ryhmänsä jäsenten 
kanssa suoraan ryhmän 
tehtävänannosta. Napsauta 
”Avaa ryhmäkeskustelu” ja 
aloita keskustelu!

Ryhmäkeskustelu



Jokainen kurssi näkyy helposti 
luettavana korttina.

Kurssiin voi siirtyä napsauttamalla 
korttia.

Kortit on värikoodattu. Opettajan nimi 
ja kuva voivat näkyä niissä. Tämä 
auttaa opiskelijoita tunnistamaan 
kurssit opettajien perusteella ja 
löytämään etsimänsä kurssin.

Lisäksi opiskelijat näkevät tärkeät 
päivitykset, kuten uudet ilmoitukset ja 
viikon tehtävät. Opettajat näkevät 
heidän seurantatehtävänsä.

Käyttäjät voivat järjestää kurssit 
edellisten päivitys- tai käyttökerran 
mukaan tai aakkostaa ne. 
Tarpeettomat kurssit on helppo 
piilottaa.

Uusi 
aloitusnäkymä



Kun opettaja laatii 
tehtävänannon tai muokkaa 
sitä, hän valitsee Edellyttää 
itsearviointia -ruudun. Jos 
tehtävänanto edellyttää 
itsearviointia, opiskelijaa 
pyydetään arvioimaan itsensä, 
kun hän on lähettänyt 
vastauksensa. Opettaja valitsee 
opiskelijoiden käyttämät 
itsearvioinnin 
kriteerit/asteikot, jonka lisäksi 
opiskelijat voivat kirjoittaa 
omia pohdintoja. Opettajat 
saavat itsearvioinnit 
käyttöönsä ja voivat lisätä 
kommentteja All-in-One 
Grader -arvostelutyökalussa.

Itsearviointi



Kun klikkaat ‘Lisää’-painiketta 
Suunnitelmissa, saat esille 
uuden alavalikon, joka näyttää 
viimeiseksi luomasi resurssit. 
Klikkaat vain lisätäksesi 
suunnitelmaan. Kansiota tai 
jaettua asemaa ei tarvitse 
avata.

Resurssien 
pikalisäys



Oppijat voivat nyt nähdä 
heidän suorittamansa tehtävät 
kurssin sivulla olevassa 
tehtävälistassa.

Suorituksissa näkyvät kaikki 
tehtävät, jotka oppija on 
palauttanut ja sisältää 
suorituksen tilan ja opettajan 
arvioinnin tilan.

Oletuksena on ’Aktiivinen’.

Opiskelijan 
kurssinäkymä



Nyt on helpompaa lähettää 
joukkoviesti kaikille yhdellä 
kertaa.

Joukkoviestin vastaanottajat 
saavat viestin itslearningissa ja 
itslearningin sovelluksen 
välittämänä. Joukkoviestiin ei 
voi vastata.

Huom:
Viestityökalu pitää aktivoida 
joukkoviestien lähettämistä 
varten.

Järjestelmän valvoja päättää, 
keillä on lupa lähettää 
joukkoviestejä.

Joukkoviestit



The ILP feature is built to 
support an established process
in schools that requires
collection of status feedback 
from course teachers as well as 
input from both student and 
parents. All this information
serves as the basis for a formal
meeting between mentor, 
student and parent in the
middle of each semester. This
meeting focuses on the
student’s overall status in 
school, both in coursework, 
but also his or her overall
situation (social, behaviour, 
happiness ++).

ILP – Individual
Learning Plans


