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1. Johdanto
Tietoyhteiskunnan edellyttämien kansalaistaitojen opiskeleminen aloitetaan jo
peruskoulun alaluokilla ja niitä täydennetään ja syvennetään ylemmillä luokka-asteilla
niin, että oppilailla on valmiudet hyödyntää uutta tietoa ja tekniikkaa opinnoissa ja
arkielämän toiminnoissa. Tieto- ja viestintätekniset taidot ovat oppilaalle sekä oppimisen
kohde että väline.
Opetushallituksen vuonna 2005 julkaiseman Perusopetuksen tieto- ja viestintätekniikan
opetuskäytön
sekä
oppilaiden
tietoja
viestintätekniikan
perustaitojen
kehittämissuunnitelman mukaan opetusmenetelmien tulee edistää tieto- ja
viestintätekniikan taitojen kehittymistä. Niiden tulee perustua käytännön toimintaan sekä
oppilaan omien lähtökohtien huomioon ottamiseen. Tieto- ja viestintätekniikan
opetuskäyttö tarjoaa mahdollisuuden opetuksen eheyttämiseen ja yhteistyöhön eri
oppiaineiden välillä. Suunnitelmassa määritellään oppilaiden tieto- ja viestintätekniikan
taitojen osaamistasot kuudennen luokan päättyessä ja perusopetuksen päättyessä. Taidot
jaetaan neljään osaan: käytännön työtaitoihin, tiedonhallintataitoihin, yhteistyö- ja
vuorovaikutustaitoihin sekä tietoturvaan ja etiikkaan liittyvät taitoihin.
Tieto- ja viestintätekniikan opetuksen tavoitteet sisältyvät vuonna 2004 annetuissa
Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa kahteen aihekokonaisuuteen, Ihminen ja
teknologia ja Viestintä ja mediataito sekä eri oppiaineisiin ja valinnaisaineisiin. Tieto- ja
viestintätekniikan opetuskäyttö tukee oppimista kunkin aineen luonteeseen sopivalla
tavalla.
Kemin kaupungin tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön strategia on osa kuntatason
opetussuunnitelmaa. Tässä strategiassa on kuvattu opetuksen tavoitteet ja keinot sekä
viitekehys, joilla mahdollistetaan oppilaiden kehittyminen tietoyhteiskunnan jäseniksi.
Yhtenä painopistealueena tässä työssä on henkilökunnan kouluttautuminen, jotta
käytettävissä olevaa tekniikkaa voitaisiin hyödyntää opetuksessa. Toisena
painopistealueena on koulujen oppimisympäristöjen varustaminen niin, että se tukee
oppilaan kehittymistä nykyaikaisen tietoyhteiskunnan jäseneksi ja antaa mahdollisuudet
tietokoneiden, muun mediatekniikan ja tietoverkkojen käyttämiseen. Oppilaille opetetaan
luokka-asteiden oppisisältöjen mukaiset tieto- ja viestintätekniset taidot niin, että he
pystyvät sujuvasti hyödyntämään niitä opiskelussaan.
Jokaisella koululla on oma tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön strategia, joka
pohjautuu tähän kunnalliseen strategiaan. Siinä määritellään koulutasolla tieto- ja
viestintätekniikan opetuskäytön tavoitteet ja oppisisällöt, keinot niihin pääsemiseksi sekä
koulun tieto- ja viestintätekninen viitekehys.
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2. Kehittämiskohteet
Perusopetuksessa on kolme keskeistä kehittämiskohdetta tieto- ja viestintätekniikan
alueella.
•

Linux-käyttöjärjestelmän asennus ja käyttöönotto

•

Henkilökunnan tiedot ja taidot päivitetään koulutuksella vastaamaan strategian
vaatimuksia.

•

Koulujen tieto- ja viestintätekninen laitteisto saatetaan sille tasolle, että se tukee
oppilaan kehittymistä nykyaikaisen tietoyhteiskunnan jäseneksi ja antaa
tilaisuuksia tietokoneiden, muun mediatekniikan ja tietoverkkojen käyttämiseen.

•

Verkkoympäristön / -ympäristöjen käyttöä opetus- ja opiskelu- sekä
tiedotusvälineenä tehostetaan ja kehitetään. Yhteisen verkko-oppimisympäristön
käyttöä kehitetään niin, että jokainen peruskoulun oppilas käyttää sitä
säännöllisesti opiskelussaan.

3. Tieto- ja viestintätekninen organisaatio
Koulutoimi vastaa koulujen sisällä olevien tieto- ja viestintäteknisten laitteiden
hankinnasta, käytöstä ja ylläpidosta. Tietohallintokeskus vastaa koulujen ulkoisista
tietoliikenneyhteyksistä.
Koulun rehtori vastaa tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön mahdollistamisesta
koulussa huolehtimalla lukujärjestyksistä, tilojen käytöstä, laitteiden hankinnasta,
opettajien tehtäväkuvista ja koulutuksen mahdollistamisesta sekä siihen ohjaamisesta.
Hän vastaa kokonaisvaltaisesti toiminnasta ja sen seuraamisesta.
Perusopetuksessa toimii yksi henkilö teknisenä tukena. Jokaisella koululla tieto- ja
viestintätekniikasta vastaava opettaja tai useampi opettaja. TVT-vastaavan / -vastaavien
tehtäviin kuuluu seuraavat työt:
•

mikrotuki akuuteissa ja vähän aikaa vievissä teknisissä ongelmissa eli arkipäivän
vika- ja häiriötilanteiden selvittäminen itsenäisesti ja tarvittaessa apua pyytäen

•

huoltokutsut ja muu yhteydenpito Opinsysiin

•

koulunsa ”verkkoinfran” tunteminen ja muutosesitysten eteenpäin vieminen

•

oppilaskoneiden ylläpito yhteistyössä Opinsysin ja teknisen tuen kanssa

•

yksittäisten uusien päätteiden paikoilleen asentaminen ja rekisteröinti

•

tulostimien ja muiden oheislaitteiden asentaminen paikoilleen ja niiden kunnosta
huolehtiminen

•

koulun itsensä hankkimien ohjelmalisenssien hallinta
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•

laite- ja ohjelmistoympäristön kehittäminen yhteistyössä Opinsysin kanssa

•

TVT-laitteiden käytön opastus, kehittäminen ja ylläpito

•

käyttöjärjestelmän käyttäjätunnusten hallinta ja yksittäisten uusien tunnusten
luonti

•

koulun www-sivujen päivittäminen

TVT-vastaaville järjestetään tarvittaessa tehtävän hoitamiseen liittyvää koulutusta.
Verkko-opetuksen ja yhteisen verkko-oppimisympäristön käytön kehittämiseksi yksi
opettaja toimii koordinaattorina tässä työssä koko kunnan alueella. Hän
•

toimii kaupungin yhteyshenkilönä verkko-oppimisympäristöön liittyvissä asioissa.

•

tiedottaa asiat koulutoimenjohtajalle, rehtoreille ja koulujen verkko-opetusvastaaville.

•

järjestää oppimisympäristön käyttöön ja verkkopedagogiikkaan liittyvää
koulutusta.

•

koordinoi verkko-opetusvastaavien toimintaa.

•

vastaa kunnallisesta opetussuunnitelmatyöstä TVT-strategian osalta.

Jokaisessa yksikössä on yksi verkko-opetuksesta vastaava opettaja. Hän
•

on verkko-oppimisympäristön ylläpitäjä koululla.

•

toimii yhteyshenkilönä ja tiedottajana koulussa verkko-opetukseen liittyvissä
asioissa.

•

osallistuu koulujen verkko-opetusvastaavien toimintaan.

•

organisoi omalla koulullaan verkko-oppimisympäristöön liittyvää koulutusta ja
opastusta.

•

vastaa siitä, että luokanopettajat ja luokanvalvojat saavat oppilaidensa Opit
-käyttäjätunnukset oppilaille jaettaviksi. Vastuu tunnusten jakamisesta sekä
huoltajille tiedottamisesta on siis luokanopettajalla ja luokanvalvojalla.

4. Tekninen toimintaympäristö
Koulutoimi tukeutuu osittain Tietohallintokeskuksen palvelimiin. Esimerkiksi hallinnon
käyttäjillä on mahdollisuus tallentaa omat tiedostonsa Tietohallintokeskuksen
palvelimelle. Koulutoimella on myös omia palvelimia: hallinto-ohjelmien Primus ja
Wilma palvelin ja etähallintapalvelin.
Syksyllä 2010 ja keväällä 2011 siirrytään palvelinpohjaiseen Linux-käyttöjärjestelmään.
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Koulutoimi ostaa ulkopuoliselta palveluntuottajalta Linux-käyttöjärjestelmän palveluna.
Linuxin käyttöönoton aikataulu on seuraava:
•

elokuu 2010: Karihaaran koulu, Hepolan koulu, Koivuharjun yksikkö ja
Sauvosaaren koulun kuntouttava yksikkö

•

tammikuu 2011: Kivikon koulu, Sauvosaaren koulu, Syväkankaan koulu ja
Takajärven yksikkö.

Koulutoimen oppilashallintojärjestelmänä on Primus, jossa on www-käyttöliittymä
Wilma. Jokaisella opettajalla ja huoltajalla on käyttöoikeus tähän järjestelmään.
Kaikille peruskoulun oppilaille ja opettajille mahdollistetaan työskentely yhteisessä
valitussa verkko-oppimisympäristössä antamalla heille tunnukset ja opastamalla heitä
käyttämään ympäristöä. Myös huoltajille tiedotetaan ja heitä opastetaan ympäristön
käytöstä. Tällä hetkellä verkko-oppimisympäristönä käytetään Opit-ympäristöä.
Seurataan, miten Linuxin käyttöönotto vaikuttaa Opitin käytettävyyteen. Samalla
arvioidaan eri oppimisympäristöjen soveltuvuutta. Tässä työssä pyritään tekemään
yhteistyötä toisten kuntien, joilla on käytössä Linux, kanssa.
Kun Linux on otettu käyttöön, tarkistetaan keskitetysti koulujen tietokonetilanne ja
laaditaan keskitetty laitteiden hankinta- ja käyttösuunnitelma. Tämä tehdään keväällä
2011, ja tekninen tuki vastaa tästä työstä. Tavoitteena on, että jokaisella koululla on
tasavertainen laitetilanne toisiin kouluihin nähden.
Jos johonkin erityiskäyttöön vaaditaan koululle toisella käyttöjärjestelmällä varustettu
kone, koulu vastaa itse koneen rahoituksesta. Myös muiden TVT-laitteiden rahoituksen
koulu hoitaa itse. Sopivien laitteiden hankinnasta sovitaan teknisen tuen kanssa.

5. Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön tavoitteet
Jokainen peruskoulun suorittanut saa koulutuksensa aikana sellaiset tieto- ja
viestintätekniset tiedot ja taidot, että hän voi käyttää tätä tekniikkaa jatko-opiskelussaan
ja arkipäivän toiminnoissaan. Peruskoulussa siirrytään pelkästä tietotekniikan
opettamisesta tieto- ja viestintätekniikan opetuskäyttöön. Tietokone on luonteva
opiskeluväline jokaiselle oppilaalle.
Jokaiselle oppilaalle turvataan mahdollisuus oppia Liitteessä 1 määritellyt tieto- ja
viestintätekniset tiedot ja taidot. Ne ovat osa perusopetuksen opetussuunnitelmaa. Tämä
toteutetaan kouluilla opetuksen, tilojen käytön ja työjärjestysten suunnittelulla. Jos
oppilaan luokanopettajalla tai aineenopettajalla ei ole vaadittavia tietoja ja taitoja, on
oppilaalle tästä huolimatta turvattava mahdollisuus tieto- ja viestintätekniikan käyttöön
opiskelussaan.
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6. Henkilöstön kouluttautuminen
Opetushenkilökuntaa ohjataan kouluttautumaan ja heitä koulutetaan niin, että
käytettävissä olevaa tekniikkaa voidaan hyödyntää opetuksessa ja tässä strategiassa
olevat opetukselliset tavoitteet pystytään saavuttamaan.
Koulut määrittelevät tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön strategioissaan tavat, joilla
he arvioivat henkilökunnan koulutustarpeen ja suunnittelevat ja organisoivat koulutusta.
Esimerkiksi koululla voi toimia TVT-työryhmä, joka selvittää henkilökunnan
koulutustarpeen ja -halukkuuden lukuvuoden alussa. Tässä työssä voi hyödyntää liitteessä
2 olevaa kyselylomaketta. Selvityksen tietojen pohjalta työryhmä suunnittelee
lukuvuoden täydennyskoulutusta. Se voidaan järjestää henkilökunnan voimin, tai
tarvittaessa opettajia ohjataan muualle koulutukseen.
Verkko-oppimisympäristön käytön osalta verkko-opetuksen koordinaattori suunnittelee ja
organisoi koulutusta keskitetysti. Tämän lisäksi myös koulujen sisällä koulutetaan
opettajia. Koulun verkko-opetusvastaava organisoi sisäisen koulutuksen ja opastuksen.

7. Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön strategian
arviointi ja päivitys
Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön strategian päivittämisestä ja kehittämisestä
vastaa perusopetuksen tieto- ja viestintätekniikan työryhmä, joka kokoontuu vuosittain
arvioimaan ja päivittämään strategiaa. Työryhmään kuuluu yksi opettaja jokaisesta
yksiköstä. Strategiatyötä koordinoi verkko-opetuksen koordinaattori. Työryhmän jäsenet
vastaavat oman koulunsa tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön strategian
päivittämisestä.
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LIITE 1
TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN TAVOITTEET JA
OPPISISÄLLÖT
Vuosiluokat 1 - 2
Käytännön työtaidot
•

Oppilas osaa käynnistää ja sulkea tietokoneen itsenäisesti.

•

Oppilas osaa käyttää näppäimistöä ja hiirtä tai muita tietokoneeseen liitettyjä
ohjauslaitteita.

•

Oppilas osaa avata ja sulkea opetuksessa käytetyt ohjelmat.

•

Oppilas osaa kirjoittaa tekstiä sekä käyttää vaihtonäppäintä, korjausnäppäimiä ja
nuolinäppäimiä.

•

Oppilas osaa käyttää piirto-ohjelmaa: vapaa piirto, viiva, pyyhkiminen, värin
vaihto ja väritys ja täyttö.

•

Oppilas osaa tallentaa tuotoksensa muistivälineelle tai kansioonsa verkossa.

Tiedonhallintataidot
•

Oppilas osaa tuottaa tekstejä ja esityksiä käyttäen tekstinkäsittely- tai piirtoohjelmaa.

•

Oppilas osaa tallentaa tuotoksensa omaan kansioonsa ja avata sen uudelleen
työstettäväksi.

Yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot, tietoturva ja etiikka
•

Oppilas osaa koulun tietokoneiden käytön säännöt.

•

Oppilas ymmärtää käyttäjätunnusten ja salasanojen merkityksen ja pelisäännöt.

•

Oppilas osaa ilmaista ajatuksiaan toiset huomioon ottaen yksin ja parin kanssa.

•

Oppilas osaa toimia verkko-oppimisympäristössä, osaa käyttää omaa ja yhteisiä
kansioita.

•

Oppilas osaa käyttää ympäristön oppimateriaaleja.

•

Oppilas tuntee oppimisympäristön käytön säännöt ja vastuun.

Vuosiluokat 3 - 4
Käytännön työtaidot
•

Oppilas tuntee laitteiston osien tarkoituksen ja niiden nimet.

•

Oppilas osaa tallentaa ja poistaa tuotoksensa muistivälineelle tai kansioonsa
verkossa.

•

Oppilas osaa etsiä tiedoston muistivälineeltä tai kansiostaan verkossa.

•

Oppilas osaa käyttää tietokoneeseensa liitettyjä tulostimia.

•

Oppilas osaa valita fontin ja sen koon.

•

Oppilas osaa alleviivauksen, lihavoinnin ja kursivoinnin.

•

Oppilas osaa leikkaa, kopioi-liitä -menetelmän.

•

Oppilas osaa liittää ja asemoida kuvan tekstiin.

•

Oppilas osaa käyttää piirto-ohjelman perustoimintoja sujuvasti.

•

Oppilas osaa lähettää ja vastaanottaa sähköpostiviestin.

Tiedonhallinta
•

Oppilas osaa laatia tekstejä ja esityksiä hyödyntäen myös tietokoneella ja
verkossa olevia lähteitä.

•

Oppilas osaa arvioida lähteensä luotettavuutta.

•

Oppilas osaa tallentaa tuotoksensa omaan kansioonsa ja avata ne uudelleen
työstettäväksi.

Yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot, tietoturva ja etiikka
•

Oppilas tuntee nettietiketin perussäännöt ja noudattaa niitä.

•

Oppilas osaa käyttää verkko-oppimisympäristöä yhteisöllisenä opiskeluvälineenä.

•

Oppilas osaa toimia vastuullisesti projektin jäsenenä yhteisen tavoitteen
saavuttamiseksi.

•

Oppilas osaa käyttää sähköpostia oikein viestinnän välineenä.

•

Oppilas osaa prosessoida esityksiä ja julkaisuja.

•

Oppilas osaa arvioida kriittisesti ja rakentavasti omia ja toisten tuotoksia ja osaa
antaa ja vastaanottaa niistä palautetta.

Vuosiluokat 5- 6
Käytännön työtaidot
•

Oppilas osaa luoda kansioita.

•

Oppilas osaa käyttää sujuvasti näpppäimistöä kahdella kädellä.

•

Oppilas osaa tekstinkäsittelyn perusteet.

•

Oppilas osaa kuvankäsittelyn ja esitysgrafiikan perusteet.

•

Oppilas osaa käyttää verkko-oppimisympäristöä, sähköpostia ja
verkkokeskustelua.

Tiedonhallinta
•

Oppilas osaa järjestää tuotoksensa kansioihin.

•

Oppilas osaa käyttää hakukoneita ja tietokantoja.

•

Oppilas osaa arvioida ja tulkita kriittisesti eri tietolähteiden välittämää tietoa.

Yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot, tietoturva ja etiikka
•

Oppilas ymmärtää vastuunsa tiedonvälittäjänä esityksien laatimisessa ja
julkaisemisessa ja viestimien käytössä.

•

Oppilas ymmärtää nettietiketin merkityksen.

•

Oppilas osaa opiskella verkossa ja verkko-oppimisympäristössä yhteisöllisesti.

•

Oppilas osaa kriittisesti etsiä tietoa www-sivuilta hakukoneiden avulla.

•

Oppilas osaa kriittisesti lukea www-sivuja ja käyttää niiden linkkejä.

•

Oppilas osaa käyttää verkossa olevia oppimisympäristöjä ja tietolähteitä koulun
tarjoamien opiskelumateriaalien rinnalla tuottaessaan omaa tekstiä.

Vuosiluokat 7- 9
Peruskoulun päättyessä oppilaan tieto- ja viestintäteknisen osaamisen tason tulee olla niin
monipuolinen, että hän pystyy kehittymään tietoyhteiskunnan jäsenenä ja osaa käyttää
tietokoneen ja tietoverkkojen antamia mahdollisuuksia myöhemmässä opiskelussaan
apuvälineenään joustavasti. Hän tunnistaa eri ohjelmien yhteisiä toimintaperiaatteita ja
osaa hyödyntää niitä tieto- ja viestintätekniikkaan liittyvän uuden oppiaineksen
omaksumisessa.
Yleiset tavoitteet
Koulujen opetussuunnitelmat ja opetusjärjestelyt tulee laatia niin, että kaikkien
peruskoulun oppilaiden on mahdollista saavuttaa tavoitteet: osata käsitellä, esittää ja
tulkita sekä havainnollistaa tietoja ja tuloksia monipuolisesti ja tarkoituksenmukaisesti eri
tietokoneohjelmia käyttäen. Oppilaalla tulee olla mahdollisuus hyödyntää tieto- ja
viestintätekniikan

osaamistaan

apuvälineenä

esimerkiksi

prosessikirjoituksessa,

projektitöidensä suunnittelussa ja esitystensä havainnollistamisessa. Oppilas osaa ja
hänellä on mahdollisuus työskennellä verkko-oppimisympäristössä.
Kukin koulu laatii tavoitteet ja sisällöt tietotekniikkaan liittyville valinnaisaineille, jotka
liitetään osaksi koulun opetussuunnitelmaa.
Sisällöt
Oppisisältöjen suunnittelussa otetaan huomioon vuosiluokille 1 – 6 asetetut tavoitteet.
Vuosiluokkien 7 – 9 aikana oppilaan tulee saada perustaidot tekstinkäsittelyssä,
taulukkolaskennassa, tietokonegrafiikassa, kuvankäsittelyssä ja internetin käytössä.
Internetin hyvien käyttäytymistapojen ja tekijänoikeuslakien tunteminen kuuluu
peruskoululaisen yleissivistykseen.
Käytännön työ- ja tiedonhallintataidot
Tekstinkäsittelytaitojen hankinta on keskeinen osa-alue tieto- ja viestintätekniikan
opiskelussa. Tekstin tuottamisen ja käsittelyn opettamisen yhteydessä käytetään

tekstinkäsittelyohjelmia

työvälineenä,

samalla

tutustutaan

niiden

suomiin

mahdollisuuksiin ja opitaan kirjoittamaan tekstiä hyviä tekstinkäsittelyperiaatteita
noudattaen.
Jokaisen oppilaan tulee osata esittää tietoja taulukkomuodossa taulukkolaskentaohjelman
avulla, käsitellä numeerista tietoa yksinkertaisten laskentakaavojen ja visuaalisten
kaavioiden avulla. Taulukkolaskennan periaatteet voidaan opiskella opetussuunnitelman
mukaisesti mm. tilastojen ja todennäköisyyksien opiskelun yhteydessä.
Kaikilta oppilailta edellytetään jonkin esitysgrafiikkaohjelman perustoimintojen hallinta.
Oppilaalla tulee olla mahdollisuus havainnollistaa esitystään tai tutkielmaansa
valmistamalla pienimuotoinen esitys esitysgrafiikan avulla ja saada ohjausta esityksensä
luomiseen.
Kuvallisen viestinnän tuottaminen edellyttää jonkin kuvankäsittelyohjelman alkeiden
hallintaa. Digitaalisen kuvan saattaminen tulostettavaan muotoon, sijoittaminen
dokumenttiin, käyttäminen esitysgrafiikkaohjelmassa tai lähettäminen sähköpostissa
vaatii usein kuvan käsittelyä.
Internet ja sähköposti ovat 7. - 9. luokkalaisen työkaluja, joiden perustoiminnot on opittu
alemmilla luokilla. Jokaisella oppilaalla tulee olla mahdollisuus etsiä tietoa internetin
hakukoneiden ja tietokantapalvelujen avulla. Lisäksi oppilaalla tulee olla mahdollisuus
saada ohjausta hakutulosten luotettavuuden arviointiin. Verkko-oppimisympäristössä
oppilas harjoittelee ja hyödyntää verkko-opiskelutaitojaan. Hän kartuttaa oppiaineiden
tietoja ja taitoja oppimateriaalien avulla. Hän tallentaa, arvioi ja jakaa tuotoksiaan
oppimisympäristössä. Hän omaa verkkovuorovaikutustaidot opiskelussa ja käyttää niitä
mm. sähköpostissa ja verkkokeskustelussa.
Yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot, tietoturva ja etiikka
Oppilasta

ohjataan

toimimaan

vastuullisesti

erilaisissa

yhteisöllisissä

verkkoympäristöissä ja verkkoviestimissä sekä tulkitsemaan muilta tulevaa viestintää.

Kaikkien oppilaiden tulee saada tietoa tietoturvaan liittyvistä periaatteista sekä osata
suojata itsensä ja koneensa haitalliselta materiaalilta. Oppilaan tulee olla tietoinen
internetissä käyttäytymiseen liittyvistä säännöksistä ja hyvistä tavoista sekä saada tietoa
tekijänoikeuksiin liittyvistä säädöksistä.

LIITE 2

Olemme saaneet tehtäväksemme uudistaa perusopetuksen tvt-strategian. Pyydämme
vastauksia

seuraaviin

kysymyksiin.

Vastauksia

tarvitsemme,

jotta

tietäisimme

henkilökunnan toivomukset koulutuksen, tvt-laitteiston ja ohjelmistojen suhteen.
1)Koulu:________________________________________________________________
2) Luokanopettaja

aineenopettaja

erityisopettaja

3) Vastajan saama koulutus tieto- ja viestintätekniikan alueella:
koulutus/kurssi

pituus/taso/opintoviikot/opintopisteet

OPE.FI
ATK-AJOKORTTI
tietojenkäsittely 15 ov
koulutusteknologia
muu:

4) Vastaajan arvio omasta kouluttautumistarpeestaan tieto- ja viestintätekniikan alueella
Käytettävissäsi on asteikko: 1 = en tarvitse ollenkaan - 5 = tarvitsen ehdottomasti. (X)
Tarvitsen koulutusta seuraavilla
1
2
3
4
5
alueilla:
perustaidot
tekstinkäsittely
taulukkolaskenta
esitysgrafiikka
kuvankäsittely
multimedia
opetusohjelmat
verkko-opetus

pedagogia
5) Vastaajan arvio taidoistaan/halustaan kouluttaa oman tai toisen koulun opettajia tietoja viestintätekniikan alueella:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
6) Vastaajan arvio omasta tvt-tekniikan opetuskäytöstä (X).
päivittäin 2 - 3
viikoittain
kertaa
viikossa

verkko-oppimisympäristöt
Internet
opetusohjelmat
tekstinkäsittelyohjelmat
taulukkolaskentaohjelmat
esitysgrafiikkaohjelmat
kuvankäsittelyohjelmat
video- /dvt-tallennus
televisio/radio
muu

harvoin

en koskaan, syy

7) Vastaajan arvio omasta tvt-tekniikan käytöstä (X).
päivittäin

2 - 3 viikossa viikottain

harvoin

en koskaan

verkko-oppimisympäristö
Internet, sähköposti
opetusohjelmat
tekstinkäsittelyohjelmat
taulukkolaskentaohjelmat
esitysgrafiikkaohjelmat
kuvankäsittelyohjelmat
video- /dvt-tallennus
televisio/radio
muu

8) Vastaajan käytettävissä olevat laitteet ja ohjelmisto tai havaittu puute:
On
En tarvitse Haluan
Lisätietoja
käytössäni. työssäni. käyttööni.

kannettava tietokone
pc-kone luokassani
verkko-oppimisympäristö
Internet
opetusohjelmat
tekstinkäsittelyohjelmat
esitysgrafiikkaohjelmat
video- /dvt-tallennus
kuvanlukulaite
tulostin
televisio/radio
muu
9) Vastaajan arvio asioista, jotka vaikeuttavat tai edesauttavat hänen mahdollisuuksiaan
käyttää tvt-tekniikkaa opetustyössään ja opettamisessa.

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
10) Olen tutustunut kouluni tvt-strategiaan. Kyllä ______

En ______.

11) Arvio omasta sitoutumisestasi voimassa olevaan tvt-strategiaan
Käytettävissäsi on asteikko: 1 = en ollenkaan - 5 = erittäin sitoutunut.

