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Rikkaat oppimisympäristöt
Loimaan merkkareiden opy-kiskan
oppimisympäristö 

LBD
Ulos luokasta 
opyn kiskaan.

Loimaan liiketalouden merkonomit –ryhmä fb:ssä

Palautetta tänne!

Opintojakso:
mobiililaitteet ja –

sovellukset 
liiketoiminnassa

2 v Merkonomi tekee 
merkonomille 

oppimistehtävät

1 v Merkonomi käy 
oppimisprosessin opyn

kiskassa

Oppimistehtävien ja 
ympäristön kehitystyö

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

http://six.flash-gear.com/npuz/puz.php?c=v&id=3409209&k=63747223
http://six.flash-gear.com/npuz/puz.php?c=v&id=3409209&k=63747223
https://www.facebook.com/groups/622976571077350/
https://docs.google.com/forms/d/1yg0ZcOQxb4SdhVKEVM7Q9RDdlPthkuPuPkPyIxpfMqs/viewform
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Pilotti

INNOaktiivit

Koko 
henkilökunta

Henkilökunnan ohjaus ja neuvonta

• Ajantasainen selain
Win 7 & 8.1 IE 11 ja 
Win 8 IE

• Työaseman 
tietoturvapäivitykset

• MS Office 2013

Esivalmistelu

• Aineisto, materiaali, 
harjoitukset ja 
projektit ovat aina 
saatavilla ja 
muokattavissa

• Tehtävien jakaminen 
opiskelijoille pilvestä

• Harjoitustöiden 
tarkastus sekä palaute 
pilvessä suoraan

Ohjaus ja 
neuvonta

Henkilökunnan ohjaus ja neuvonta

Login ja 
selaimet

•www.loimaa.lskky.fi

• Internet Explorer 9 – 11, Firefox ja Chrome

Sivustot

• Yhteisien sivustojen esittely

• Kuntayhtymän keskustelualueet ja oman alan/tiimin vuosikello

Pilven 
kansiot

•Harjoitus/materiaalikansiorakenteen luominen (Harjoitukset tai materiaalit/kurssin niminen kansio)

• Kansion jakaminen opiskelijalle tai opiskelijaryhmälle sekä opiskelijan palautuskansiorakenteen esittely

Online 
Word

•Asiakirja Online Wordissa (nimeäminen ja muokkaaminen)

•Asiakirjan avaaminen paikalliseen Wordiin pilvestä ja sen tallentaminen

Dokument
it pilvessä

•Muiden dokumenttien lataaminen pilveen

• Lataa palvelimeen -painikkeen toiminta ja useampien tiedostojen lataaminen

OneDrive
for 

Business

•Ohjelman asentaminen Synkronoi-painikkeella (OneDrive for Business x86 suomi)

•M-aseman ja muistitikkujen sisällön siirtäminen pilveen
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OneDrive
Sivustot

Uutissyötteet

Opiskelijaryhmän ohjaus ja neuvonta

•Ajantasainen selain
Win 7 & 8.1 IE 11 ja Win
8 IE

•Työaseman 
tietoturvapäivitykset

•MS Office 2013

Luokan 
koneiden 

esivalmistelu

•Kurssien aineisto ja 
harjoitukset saatavilla ja 
muokattavissa koulussa 
sekä kotona

•Aina tarjolla Word, Excel 
sekä Powerpoint 
Onlinena

•Töiden palautus kansion 
jakamisella

•Yhteisten projektien 
toteutus ja muokkaus 
pilvessä

Ohjaus ja 
neuvonta

Open tehtävä-
ja aineistojaot

Opiskelijan 
harjoitustöiden 
jako/palautus

Palaute ja 
arviointi

Jalkauttaminen opiskelijaryhmille

Login ja 
selaimet

• www.loimaa.lskky.fi

• Internet Explorer 9 – 11, Firefox ja Chrome

Pilven 
kansiot

• Palautuskansiorakenteen luominen (Palautukset/kurssin niminen kansio)

• Kansion jakaminen opettajalle ja muokkausoikeuksien painottaminen

Online 
Word

• Asiakirja Online Wordissa (nimeäminen ja muokkaaminen)

• Asiakirjan avaaminen paikalliseen Wordiin pilvestä ja sen tallentaminen

Dokumentit 
pilvessä

• Muiden dokumenttien lataaminen pilveen

• Lataa palvelimeen –painikkeen toiminta ja useampien tiedostojen lataaminen

OneDrive
for Business

• Ohjelman asentaminen Synkronoi-painikkeella (OneDrive for Business x86 suomi)

• Töiden varmuuskopioiminen kotikoneelle ohjelman avulla ja opiskelun päättäminen
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Työelämäyhteistyörajapinta

Kehittämisasiantuntija koulutusorganisaatiossa projektin yhteistyöorganisaatiot

Poplet-kaavio LSKKY:n ja työelämän välisestä yhteistyöstä.

Loimaan aluesairaala

Pilven oppimislakanat
Tiedon jakaminen pilvessä - opettaja

Grafiikkaa 
hyödyntävät 
oppimislakanat

Tiedon jakaminen pilvessä - opiskelija

Sovelluksen lataaminen mobiililaitteeseen
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Tiedottaminen

VERKOSSA
- http://www.lskky.fi/viikkotiedotteet
- http://www.loimaa.lskky.fi/mobiilipedagogia-opetuksessa
- http://mobiilipedagogiaa.wordpress.com/
- https://sites.google.com/site/mobiilipedagogiaopetuksessa/

Aktivoiduitko?

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