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Pilvipalveluiden 
toimintaperiaatteen kuvaus - eräs 
toteutusmalli

- Opettajien koulutus Tornion yhteislyseon lukiossa
20.2. ja 22.2.2012 

Marko Kaarlela - Tätä tiedostoa saa vapaasti levittää, kopioida, muuttaa 
ja käyttää omissa nimissään! 
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Laitteet, joilla voi olla yhteys pilveen
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opiskelijan
pilvi

opettajan
pilvi

Koulu

Opiskelijan koti

Opettajan koti

Pilvivaihtoehtoja
 Muistitikku ja koulun verkkoasemat (ei iPad, 
ryhmätyömahdollisuudet heikot)
 Dropbox (yksinkertaisin)
 GoogleDocs (toiseksi yksinkertaisin)
 Moodle (monipuolisin, hierarkkisin)
 Etherpad (pelkistetty)
 iCloud (Apple)
 Skydrive (Microsoft)
...

Sähköinen viestintä
 Wilma
 Ei mitään
 Moodle
 Facebook
 Blogit
 Sähköposti
...

Tiedosto yhteiseen pilveen ennen tunnin alkua

Tiedosto auki

Ennen tuntia ja tunnilla

Esim. kuvia aiheesta, 
ennakkokysely
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opiskelijan
pilvi

opettajan
pilvi

Koulu

Opiskelijan koti

Opettajan koti

Tallennus ja pilviyhteyden katkaisu

Tunnin päättyessä

iPadeillä toimittaessa yhteyden 
katkaisemisesta pitää muistuttaa!
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opiskelijan
pilvi

opettajan
pilvi

Koulu

Opiskelijan koti

Opettajan koti

Tehtävän loppuun saattaminen 
 ryhmätyön jatkaminen mahdollista
Esim. Skype/Facebookyhteys + GoogleDocs
 Vertaispalaute

Tunnin jälkeen

Tallennus yhteiseen pilveen

Opettaja näkee mitä on tulossa
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opiskelijan
pilvi

opettajan
pilvi

Koulu

Opiskelijan koti

Opettajan koti

Esitys koko ryhmälle opettajan 
koneelta yhteisestä pilvestä

Seuraavalla tunnilla
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opiskelijan
pilvi

opettajan
pilvi

Koulu

Opiskelijan koti

Opettajan koti

Opettaja arvioi opiskelijan suorituksen, tekee merkinnät 
tiedostoon ja palauttaa sen opiskelijalle..monia 
vaihtoehtoja, ohjelmia..

Arviointi 

Vertaispalaute
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opiskelijan
pilvi

opettajan
pilvi

Koulu

Opiskelijan koti

Opettajan koti

Opettajien 1:1-malli = 1. askel ?

Opiskelijoilla

Opiskelijoiden oma 
laite

Opiskelijoiden oma 
laite
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opiskelijan
pilvi

opettajan
pilvi

Koulu

Opiskelijan koti

Opettajan koti

Opiskelijoiden ja opettajien mobiili-1:1-malli = 2. askel ?

oma tai osin oma
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Mitä opettajan pitää tietää iPadeillä toimiessa yhdessä opiskelijoiden 
kanssa? 
- Ei insinöörilaite, ei rakettitiedettä, pieni käyttökynnys, ei vaadi 
ohjekirjan ulkolukua, suurin osa opiskelijoista huomaa pian toiminnat
- Valitun pilven erityispiirteet
- Perusniksit

> Ohjelmien avaaminen ja sulkeminen
> Yhteyden avaaminen pilveen ja sen katkaiseminen ohjelmalla 
(appsilla)
> Kirjoittamisen erityispiirteet

- Oikeat ohjelmat haltuun
 Yleispätevät vähän kaikkeen (* =dropbox-yhteensopiva)

> Explain Everything *
> QuickOffice HD *
> Kuvakaappaus mistä tahansa asiasta = virtanappi + toimintonappi 
Siirto em. ohjelmiin...
> Mindjet, Mindmeister
> GoogleDocs

- iPadien salkkuun liittyvät asiat
> Varauskalenteri
> Lataaminen, Säilytys
> Verkkoyhteyden kytkeminen keväällä 2012, yhteys kantaa 

naapuriluokkiin
> Yhteys dataprojektorille, jos on tarpeen

- AppleID:n luominen
> Ilmainen sisältö (kirjat, appsit) käyttöön
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Toimenpiteet iPadien käyttöönottoon

 
- Pilvipalvelun käyttöönotto

> Tunnuksen luonti pilveen - Dropboxiin os. www.dropbox.com 
> Opettaja jakaa kansion omasta Dropboxistaan, johon 
tehtävät tulevat. Opiskelijoiden dropbox-tunnus = sähköposti 
Wilmassa, jonka saa valmiista Wilman tulosteesta
> Käyttäminen selaimen kautta

- iPadin ohjelman dropbox-linkityksen tekeminen ja purkaminen
> Ohjelmavaihtoehtoja: Explain Everything, QuickOfficeHD

- iPadin yhteiskäyttön harjoitteleminen, tätä ei voi kukaan 
harjoitella yksin!  -> Koulutus ryhmässä, apua saatavilla 
tarvittaessa! Marko mukaan ensimmäiselle oppitunnille 
opiskelijoiden kanssa.
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Käyttöönoton vaiheet, kun opettaja 
haluaa, että opiskelija käyttää 
iPadeja ja Dropboxia tietojen 
vaihtoon
1. Lähetetään opiskelijoille Wilma
viesti, jossa heitä pyydetään luomaan 
tunnus Dropboxiin ja lisäämään sama 
tunnus = sähköposti Wilmassa 
omaksi sähköpostiosoiteeksi.

Pyydän sinua tekemään muutaman asian etukäteen

1) Luo itsellesi dropboxtunnus omalla sähköpostiosoitteellasi os. 
http://www.dropbox.com Dropboksia käytetään tiedostojen vaihtoon välillä 
WindowsPCiPad...Siis samat tiedostot ovat käytössäsi kaikilla laitteilla 
esimerkiksi kotona, Androidpuhelimella jne..

2) Tarkista, että sinulla on dropboxtilin sähköpostiosoite myös Wilmassa 
omissa yhteystiedoissasi ensisijaisena sähköpostiosoitteena.

3) Lähetän sinulle kutsun tulla jakamaan kanssani kansiota, johon tulee kurssiin 
liittyviä materiaaleja.
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2. Avataan Wilmasta ryhmistä 
tuloste, jossa nähdään kerralla 
kaikkien opiskelijoiden 
sähköpostiosoitteet
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3. Mennään omilla 
tunnuksilla selaimella os. 
dropbox.com ja tehdään 
kansio, joka jaetaan em. 
opiskelijoiden kanssa. 
Hyvä kansion nimi on 
esimerkiksi
 "hi3 jako".

tänne opiskelijoiden osoitteet
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