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Mitä tehdään Mobiilipeda II:ssa 
• Malli ammatillisen peruskoulutukseen 

soveltuvien pilvipalveluiden käytöstä 
• Edellisen hankkeen löydöksien 

levittäminen: 
– Verkko-opetuksessa tapahtuva Lync-palvelun käyttö eri 

laitealustoilla 
– Pk-sektorin myyntityön edulliset mobiilimaksulaitteet 
– Mobiilipedagogia automaatiossa 
– Tabletit työssäoppimisen ohjauksen tukena sekä 

ammattiosaamisen näyttöjen arvioinnissa 

 



Pilvi 
LSKKY on ottanut käyttöön 
Microsoftin pilven ja kaikki ovat 
pilvessä 
Office 365: 
- Outlook, 
- Kalenteri, 
- Henkilöt, 
- Uutissyöte, 
- OneDrive 
- Sivustot 



Löydetyt rikkaat oppimisympäristöt 
Mobiilimaksupääte 

LBD 
Ulos luokasta opyn kiskaan. 

TOP lomakkeet sähköiseksi 

Kiinteistöautomaatio opetuksessa 

PilviLync 



Mobiilipeda II – syksy 2013 
Syksy ja alkutalvi 2014 oli yhtä 
istumista: 
Oli koulutusta, tutkimista, 
suunnittelua, workshoppia ja 
päänsärkyä 



Mobiilipeda II – kevät 2014 
Workshoppia, pilottia, lomaketta, 
bittiä sinistä pilveä ja valkoinen 
ukkospilvi 



Mobiilipeda II – syksy 2014 
Mallinnetaan ja raportoidaan 



Pilven oppimislakanat 
Tiedon jakaminen pilvessä - opettaja 

Grafiikkaa 
hyödyntävät 
oppimislakanat 

Tiedon jakaminen pilvessä - opiskelija 

Sovelluksen lataaminen mobiililaitteeseen 



Laitehankinnat pilvikokeiluun 

Samsung Galaxy Tab 3 Apple iPad Air 

Microsoft Surface Pro 2 

Lenovo ThinkPad Tablet 2  
näppäimistötelakat 

Merkkarit ja lähärit pääsevät tositoimiin! 
- Pilvessä on kiva olla kaverin kaa - 



Olemme myös verkossa 
TIEDOTTAMINEN 
Sisäinen 
Tiedotetaan organisaation 
henkilöstölle, opiskelijoille ja 
sidosryhmille 
(työelämänedustajat) 

Ulkoinen 
Ulkoisessa tiedottamisessa 
kerrotaan hankkeen 
toiminnasta ja löydetyistä 
malleista alan muille toimijoille, 
rahoittajalle ja aiheesta 
kiinnostuneille. 

  

VERKKO-OSOITTEET 
- http://www.lskky.fi/viikkotiedotteet 
- http://intranet.lskky.fi/ 
- http://www.loimaa.lskky.fi/mobiilipedagogia-opetuksessa 
- http://mobiilipedagogiaa.wordpress.com/ 
- https://www.facebook.com/groups/mobiilipedagogia/ 
- https://sites.google.com/site/mobiilipedagogiaopetuksessa/ 
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Aktivoiduitko? 

Jarkko Kantola 
jarkko.kantola@lskky.fi 
p. 040 900 1343 
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