Avoin YO - Tieto- ja viestintätekniikka pedagogisena
työvälineenä
Päävalikko

5. harjoituksen
(älytaulut ym.)
tallenne on täällä

Kurssikuvaus
Luennot
Harjoitukset
Materiaalipankki
Aikataulut
Kurssin oppimisympäristö

Jari Laru posted on Dec 16, 2013
Viidennen harjoitusworkshopin tallenne löytyy
täältä:
http://connectpro.oulu.fi/p69234113/

ajankohtaista

4. workshop tallenne
(kuratointipalvelut ja
käsitekartat) on nyt
saatavilla
Jari Laru posted on Oct 19, 2013

Neljännen workshopin tallenne on
saatavilla tästä osoitteesta: http://conne
ctpro.oulu.fi/p74348425/

ajankohtaista

3. workshop tallenne
(pilvipalvelut:
tekstinkäsittely,
esitysgrafiikka,
taulukkolaskenta) on
nyt saatavilla.
Jari Laru posted on Oct 12, 2013

Kolmannen workshopin tallenne on

Edmodon ryhmälinkki. rekisteröidy tämän linkin avulla
Rekisteröidy Edmodon käyttäjäksiu tämän linkin avulla:
edmo.do/j/mnss75

katsottavissa täältä:
http://connectpro.oulu.fi/p24722997/

ajankohtaista

2.
Harjoitusworkshopin
tallenne on nyt
saatavilla.
Jari Laru posted on Oct 05, 2013

2. Harjoitusworkshopin tallenteen voi
katsoa täältä:
http://connectpro.oulu.fi/p34668258/

ajankohtaista

1. Harjoitusteeman
(blogien käyttö)
workshop-video
Jari Laru posted on Sep 27, 2013
Hei!
Ensimmäisen harjoitusteeman workshop-video
löytyy nyt Adobe Connectista. Linkki on tässä:http
://connectpro.oulu.fi/p64656524/
Workshopissa käsiteltiin lyhyesti blogaaja.fi
-palvelun käyttöä ja laajemmin www.wordpress.co
m -palvelun käyttöä. Wordpressin
käyttöönottovideo ja tekstiohjeet löytyvät täältä: Bl
ogiharjoitus

Kun blogi on tehty:
Ilmoita se kurssin blogilistalle
Kurssin opiskelijoiden blogilista
ILMOITTAMINEN: Kun blogisi
on valmis, lisää se tälle listalle:
https://docs.google.com/forms/
d/1KpPkR4CatAvlCMExK-zbS
SqiKjC9OnI6rAtFW2S4oV4/vie
wform
BLOGILUETTELO: Blogisi
ilmestyy tälle listalle: https://do

cs.google.com/spreadsheet/cc
c?key=0AtMcvNMsu5fZdExpRl
kzSjk3RTdIS3pDdUhrdDRWU
nc&usp=sharing

Kun luentopäiväkirja on
tehty
Ilmoita tehtävän tekemisestä
Edmodo -palvelussa (suljettu
kurssiyhteisö)
Ilmoita tehtävä tehdyksi Edmodo-palvelussa.
Blogitehtävän Ilmoitusosoite on tämä: https://www
.edmodo.com/post/161311217
Ellet ole Edmodon -käyttäjä, tili on helppo ja
nopea luoda tässä osoitteessa: edmo.do/j/mnss7
5. Edmodo on täysin suljettu oppimisyhteisö,
jonka jäseniä ovat vain AY410014Y-kurssin
opiskelijat.

ajankohtaista

Ensimmäiset
harjoitustehtävät ovat
nyt wikissä
Jari Laru posted on Sep 24, 2013
Tieto- ja viestintätekniikka pedagogisena
työvälineenä kurssin sovellusworkshopit
aloitetaan kahdella eri harjoituksella
Rekisteröidy kurssilla käytettäviin
sovelluksiin ja palveluihin: Kurssilla
tarvittavien sovellusten ja palveluiden
käyttöönotto
Kirjoita luentopäiväkirja blogiisi (jonka
avasit yllä olevassa tehtävässä ellei
sinulla ole jo ennestän soveltuvaa
blogia): Blogiharjoitus

ajankohtaista

Kaikki luentotallenteet
ovat nyt linkitettynä
wikiin
Jari Laru posted on Sep 24, 2013
Kaikki luentotallenteet ja luentodiat löytyvät
wikistä (Luennot)

ajankohtaista

Ensimmäinen luento
TI 10.9 17Jari Laru posted on Sep 06, 2013
Avoimen yliopiston tieto -ja viestintätekniikka
pedagogisena työvälineenä -kurssin avausluento
pidetään tiistaina 10.9.2018 kello 17 alkaen.
Luento pidetään osoitteessa: http://connectpro.ou
lu.fi/tvtopetus
Perusohje Adobe Connect -sovelluksen
käyttöön: http://verkkopedagogi.files.wordpress.c
om/2012/09/avo-adobe-connect-perusohje-xe.pdf

ajankohtaista

Luentojen seuraaminen etänä tallenteilta: Etäluennot ja tallenteet - Adobe Connect (AC)

