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”Tieto- ja viestintätekniikan monipuolinen 
hyödyntäminen opettamisen, opiskelun, arvioinnin, 

ohjaamisen ja vuorovaikutuksen työvälineenä 
rikastuttaa ja laajentaa Ylitornion yhteiskoulun lukion 

opiskeluympäristöä ja tukee opiskelijalähtöistä 
henkilökohtaista oppimispolkua.”

osaavat hyödyntää TVT:tä 
monipuolisesti ja 

suunnitelmallisesti opetuksen, 
arvioinnin, ohjaamisen ja 

vuorovaikutuksen 
työvälineenä. 

osaavat hyödyntää TVT: tä 
monipuolisesti ja  vastuullisesti ja 

suunnitelmallisesti oman 
osaamisen kehittämisen, 

itsearvioinnin ja vuorovaikutuksen 
työvälineenä.



• Mitä taitoja tarvitaan nyt ja 
tulevaisuudessa?


• Millainen oppimisympäristö 
tukee parhaiten jokaista 
oppijaa?


• Millainen on nykyaikainen 
oppimisympäristö?


• Millainen vaikutus tvt:n 
käytöllä on opettamiseen ja 
opiskeluun?

Tulevaisuuden 
taidot



Pedagogiikka

• OPS, aineen sisällöt ja tavoitteet, LOPS2021: 
laaja-alainen osaaminen


• Opettajat: Pedagoginen osaaminen, 
sisältöosaaminen, digiosaaminen


• Opiskelijalähtöisyys: Erilaiset lähtökohdat, 
yhtäläiset mahdollisuudet menestyä. 


• Yhteisöllisyys, vuorovaikutteisuus, jaettavuus, 
visuaalisuus, luovuus


• Arvioinnin prosessuaalisuus, monipuoliset tavat 
osoittaa osaamista


• Oppimisen autonomia: Tehtävä,  Aikataulu, 
Toteutustapa, Tiimi


• Arviointisuunnitelma, Bloomin taksonomia


• Joustava oppimisympäristö: haastetta 
kaipaavat, kertausta kaipaavat
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DIGITAALINEN OPPIMISYMPÄRISTÖ 
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Testaaminen, 
arviointi ja 

palautteenanto 

Ainekohtaiset 
sovellukset

Kamera,  
FaceTime

Sosiaalinen 
media ja 
internet

Laitehallinta, 
ASM, JAMF, 
iCloud Drive
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Digiosaaminen

• TVT1-kurssin sisällön hallinta


• AppleTeacher-osaamismerkit 
ja -ohjelma suoritettu


• Abitti-ympäristön ja 
digitaalisen yo-kokeen 
koeympäristön hallinta: oman 
aineen koejärjestelmässä 
käytettävät sovellukset


• Muu osaaminen: digitaalisen 
yo-kokeen langallisen verkon 
rakentaminen

• TVT1-kurssin sisällön hallinta


• iPad-tutoreilla AppleTeacher-
osaamismerkit ja -ohjelma 
suoritettu


• Digitaalisen yo-kokeen 
vaatimukset: 
koejärjestelmässä käytettävät 
sovellukset ja tekniikka


• iPadin käyttösopimus

http://www.yykl.fi/media/files/lv2019-2020/tvt1-sisalto.pdf
http://www.yykl.fi/media/files/lv2019-2020/tvt1-sisalto.pdf


• Tukiasemilla rakennettu Wi-Fi-verkosto


• Jokaisella henkilökohtainen, koulun 
hallinnoima iPad, jossa koulun 


• Jokaisessa luokkatilassa ja aulassa 
AppleTV, luokissa dataprojektorit, yksi 
liikuteltava


• VR-lasit, 2 mikrofonia, kuvausteline, 
Green Screen-kangas


• 9 Applekynää, 4 irtonäppäimistöä


• Digitaalisen yo-tutkinnon päätelaitteet


• Langallisessa verkossa hallinnon 
päätelaitteet

Varusteet ja 
tekniikka



Oman osaamisen 
kehittäminen

• TVT1-kurssi ja AppleTeacher-
kurssi


• Työnantajan järjestämä 
koulutus


• Kouluta ja kouluttaudu


• TVT-tukihenkilön tms.  
henkilökohtainen ohjaus


• iPad-tutorien apu


• Sosiaalisen median 
tukiverkosto: Twitter, Facebook



Digitaaliset 
materiaalit ja sisällöt
• Lähdekritiikki, valeuutiset


• Tekijänoikeudet ja vilppi


• Nettietiketti, vihapuhe, trollaus, 
kiusaaminen


• Tietoturva ja yksityisyyden suoja, 
salasanat, päivitykset, tietojen 
jakaminen eri palveluiden kanssa


• Nettirikokset, Safer Internet Day


• Sosiaalisen median ohjeet (ks. 
erillinen ohje) 


