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Miksi yhteistoiminnalliseen
oppimiseen kannattaa
panostaa?
Nykypäivän oppijat, kuten
myös seuraavat sukupolvet, ovat
tottuneet käyttämään tekniikkaa
työkaluna.
Jo aivan pienestä pitäen ja
lapsilukkoasetusten suojaamina he tietävät,
että Internet on täynnä jännittäviä asioita,
että näytön koskettaminen avaa oven
uuteen maailmaan, että he voivat tallentaa
luovat ideansa muutamalla näppäimen
painalluksella ja että tutustumalla
erityyppisiin sisältöihin he voivat
määrittää intohimonsa ja mieltymyksensä.
Olipa heidän teknisen tietämyksensä
taso ennen heidän opetusympäristöön
siirtymistään mikä tahansa, on tärkeää,
että nämä digitaalisen aikakauden
kasvatit valmistautuvat myöhempään
elämään ja tulevaan uraan, joissa
tekniset taidot voivat olla välttämättömiä.

Yhteistoiminnallinen oppiminen on tässä
seuraava luonnollinen vaihe – ei ainoastaan
siksi, että opiskelijat vastaavat toistensa
oppimisesta, vaan myös siksi, että
tekniikan avulla he voivat tehdä tämän
intuitiivisella tavalla.
Ryhmätyöskentelyyn perustuvan
ja itsetutkiskelua painottavan
yhteistoiminnallisen oppimisen ansiosta
opiskelijat voivat hyödyntää yhdessä
viettämänsä ajan parhaalla mahdollisella
tavalla kehittämällä teorioita, testaamalla
ideoita ja luomalla todisteita arviointinsa
perusteella.
Nämä ovat käytäntöjä, jotka voivat
stimuloida erityyppisiä oppimistapoja
hallitussa ympäristössä ja vaikuttaa
suoraan opiskelijan tuloksiin. Ne ovat
perusominaisuuksia, joista on erittäin
paljon hyötyä lapsille ja aikuisille, niin
koulutuksessa, työssä kuin myös elämässä.
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Yhteistoiminnallinen oppiminen käytännössä
Katso, miten opiskelijat voivat hyötyä yhteistyöstä, kun he ratkaisevat ongelmia tai suorittavat tehtäviä.
YHTEISTYÖ RYHMÄNÄ

KEHITTYMINEN YKSILÖNÄ

OPISKELIJAT VOIVAT HYÖDYNTÄÄ
KAIKKIEN YKSILÖLLISIÄ
VAHVUUKSIA...

OPISKELIJAT VOIVAT PARANTAA
OMAA YMMÄRRYSTÄÄN...

MIKÄ KANNUSTAA OPISKELIJOITA
AJATTELEMAAN KRIITTISESTI
JA KESKUSTELEMAAN
VAIHTOEHDOISTA…

MIKÄ KANNUSTAA ERITYYPPISIÄ
OPISKELIJOITA OSALLISTUMAAN
JA KEHITTÄMÄÄN TAITOJAAN…

LISÄÄ OPISKELIJOIDEN
ITSELUOTTAMUSTA JA
MAHDOLLISTAA VAHVUUKSIEN
KEHITTÄMISEN

MAHDOLLISTAA TIETOJEN
KÄYTÖN JA NOPEUTTAA
OPISKELIJOIDEN OPPIMISTA

TULOKSET
LISÄÄ
ONGELMANRATKAISUTAITOJA
REAALIAJASSA

3

JA

JULKAISE JA JAA TODISTEITA
OPPIMISESTA

Yhteistyötä tukevat
parhaat käytännöt
Stimuloi erityyppisiä
oppimistapoja

Mittaa opiskelijoiden tuloksia

Kiinnitä jokaisen opiskelijan huomio
heidän oppimistaan parhaiten
tukevalla tavalla.

Varmista, että opiskelijat pystyvät
osoittamaan kykenevänsä sekä
itsenäiseen ajatteluun että
ryhmäajatteluun.

–– Kuulo
–– Näkö
–– Liike
–– Luova vapaus
–– Fyysinen kanssakäynti

–– Määrätyt tavoitteet
–– Selityksin varustetut tekstipohjaiset
ja visuaaliset todisteet
–– Keskusteluaiheiden tallentaminen
ja jakaminen
–– Oppimistulosten julkaiseminen
blogeissa
–– Säännöllisten arviointien tuottaminen
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Tue jatkuvaa oppimista

Tuota lisäarvoa moninkertaisella
käytöllä

Luo synergioita ryhmien, t oimipisteiden
ja palveluiden välille.

Ymmärrä IT-sijoitusten laajat
käyttömahdollisuudet.

–– Sisällön jakaminen mobiililaitteista

–– Useaan käyttötarkoitukseen
soveltuvat ratkaisut

–– Aina käytettävissä oleva
Internet-yhteys
–– Yhdistetyt tekniikat
–– Bring Your Own Device (BYOD)
–– Valvojatoiminto

–– Parannettu tehokkuus opettajille
–– Resurssien optimointi oppiaineiden
kesken
–– Parannetut digitaaliset taidot
ja elämäntaidot
–– Vähemmän tarvetta ulkoistamiseen
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Kymmenen tapaa herättää oppiminen eloon
1. Käytännönläheinen ongelmanratkaisu

4. Sulautuva oppiminen

Anna opiskelijoiden käsitellä sisältöä ja tehdä
digitaalisia muistiinpanoja kynillä tai sormilla.

Käytä sekä verkko- että luokkaopetusta, jotta
opiskelijat voivat opiskella yksin ja arvioida
ryhmänä.

2. Kosketustekniikka

5. Innoittava luovuus

Tutustumineen maailmaan koskettamalla on
opiskelijoille luonnostaan kiehtovaa – ja opettajille
helppoa omaksua.

Anna opiskelijoiden käyttää mielikuvitustaan
vapaasti ja lähestyä haasteita eri näkökulmista.

3. Useaan aistiin perustuvat elämykset

6. Eloisat esitykset

Vangitse opiskelijoiden huomio ja rakenna
luottamusta erilaisilla virikkeillä sekä anna
heidän työskennellä entistä luonnollisemmin.

Lähesty asioita toisella tavalla tutustumista,
arviointia ja keskustelua tukevilla innovatiivisilla
työkaluilla.

76 % opettajista
käyttää tekniikkaa
mukautuakseen
erilaisiin oppimistyyleihin1
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7. Digitaalisten taitojen kehittäminen

9. Jatkuva oppiminen

Kehitä opiskelijoiden eri laitteisiin ja aiheisiin
liittyviä keskeisiä taitoja.

Anna opiskelijoiden vaihtaa laitetta ja sijaintia
vapaasti ryhmätavoitteiden saavuttamiseksi.

8. Värien käyttäminen

10. Keskittyminen projektiin

Kehitä lukutaitoja, oppimista ja ajattelua
valon, värien ja tarkkojen yksityiskohtien
käytöllä.

Lisää opiskelijoiden motivaatiota ja
saavutuksen tunnetta tutkimustyötä ja
harkintaa vaativilla jännittävillä haasteilla.

Vuoteen 2020
mennessä 90 % töistä
vaatii digitaalisia taitoja2
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Oppimisen ja mahdollisuuksien laajentaminen koulutuksen lisäksi
myös muille alueille tekniikan avulla
TEKNIIKKA

Digitaalisia ja sosiaalisia taitoja edistävät tekniset mahdollisuudet

MOBIILILAITTEET
Tutkimustyötä ja
keskittymistä edistävä
joustava oppiminen

ETÄKÄYTTÖ
Ongelmanratkaisukykyä
edistävä jatkuva/sulautuva
oppiminen

INTERAKTIIVISET PINNAT
Henkilökohtaista
kehittymistä edistävät
usean aistin virikkeet

DOKUMENTTIKAMERAT
Tietoisuutta ja
analysointikykyä edistävä
ryhmätyöskentely

TULOSTIMET
Luovaa ajattelua
edistäviä käytännöllisiä
toimintoja

8

Oppimisen parantaminen ja tehokkuuden lisääminen
Jos harkitset yhteistoiminnallisten oppimistekniikoiden sisällyttämistä
koulutusympäristöön, seuraavista sivuista voi olla apua. Olemme vastanneet
joihinkin usein kysyttyihin kysymyksiin, jotta voit käydä itsesi kannalta tärkeimmät
ja olennaisimmat ehdot läpi sekä ottaa selvää, miten voit tehdä luokkahuoneessa
tehokkaasti yhteistyötä.

K
K
K
9

Miten voimme ylläpitää opiskelijoiden
kiinnostuksen ryhmätyöskentelyn aikana?

Onko minun järjestettävä teknistä tukea
tarpeen mukaan?

Tarvitseeko opetushenkilökunta opastusta
uuden tekniikan käyttöön?

V

Yritä luoda jokaisen opiskelijan vahvuuksiin perustuvia elämyksiä ja anna opiskelijoiden
oppia toisiltaan. Jakamalla opiskelijat pieniin ryhmiin voit yhdistää erilaiset taidot ja
oppimistyylit opettajan toimiessa valvojana. Tehtävillä on ihanteellisessa tapauksessa
merkkipaaluja, jotta opiskelijat saavat palautetta jo aikaisessa vaiheessa. Tämä auttaa
opettajaa ymmärtämään kahdenkeskisen oppimisen vaatimukset.

V

Koska yhteistoiminnallista oppimista parannetaan tekniikalla, jota opiskelijat ja opettajat
pystyvät käyttämään luonnostaan, jatkuvaa tukea ei paljoakaan vaadita. Käytä hyvin
yhteentoimivia, nykyiseen tekniikkaan saumattomasti integroituvia sekä helposti
ylläpidettäviä ja hallittavia luotettavia ratkaisuja.

V

Vaikka aluksi voidaan vaatia koulutusta, jotta opettajat tutustuvat tekniikkaan ja
ymmärtävät sen laajat käyttömahdollisuudet, heidän pitäisi tämän jälkeen pystyä
keskittymään opetukseen ja työryhmien valvontaan. Ratkaisut voivat olla yksinkertaisia
ja helppokäyttöisiä, mutta silti erittäin tehokkaita, joten opettajat voivat keskittyä tärkeisiin
yksityiskohtiin, pitää interaktiivisia oppitunteja ja kannustaa opiskelijoita käyttämään
erilaisia taitoja.

K
K
K

Miten tekniikka vaikuttaa suoraan
opiskelijan tuloksiin?

Voiko tekniikkaa käyttää usean
käyttäjän ympäristöissä?

Pitäisikö tekniikan tukea jatkuvaa oppimista?

V

Tekniikan arvo liittyy suoraan parhaisiin käytäntöihin ja luovaan käyttöön.
Yhteistoiminnalliset oppimisratkaisut mahdollistavat parhaimmillaan suoran palautteen
ja voivat vaikuttaa merkittävästi osallistumiseen, läsnäoloon ja tehokkuuteen. Tutkimusten
mukaan ryhmät myös nostavat ajattelun korkeammalle tasolle ja säilyttävät tiedot yksin
työskenteleviä opiskelijoita paremmin.

V

Yhteistoiminnalliset oppimisratkaisut ovat pohjimmiltaan innovatiivisia tekniikoita, ja luovan
sovelluksen ansiosta ne soveltuvat ihanteellisesti ryhmäprojekteihin. Harkitse sellaisten
ratkaisujen käyttöä, jotka vetoavat erilaisiin oppimistyyleihin (esimerkiksi näköön ja
kosketukseen) ja jotka ovat yhteensopivia nykyisten tai suunniteltujen laitteiden kanssa,
jotta niitä voidaan hyödyntää eri oppiaineissa parhaalla mahdollisella tavalla.

V

Etähallinta lisää joustavuutta entisestään, etenkin jos tuet mobiililaitteiden käyttöä
jo ennestään. Turvallisen tallennuksen mahdollistavan sekä laitteiden ja toimipisteiden
välisen synkronoinnin takaavan Wi-Fi-ratkaisun avulla opiskelijat voivat vapaasti
täydentää ryhmäoppimista yksilöllisellä opiskelulla paikkaan katsomatta.
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K
K

Miten voimme tehdä yhteistyötä muiden
kampuksien kanssa?

Miten voin pitää hallinnan itselläni, kun opiskelijat
käyttävät tekniikkaa?

V

Edulliset ja helppokäyttöiset interaktiiviset projektorit on suunniteltu tietojen
jakamiseen toimipisteiden välillä. Voit järjestää videoneuvotteluita, pitää
esityksiä ja tehdä merkintöjä ilman tietokonetta, mutta silti käyttää kaikkia
aktiiviseen yhteistyöhön tarvittavia älykkäitä toimintoja ympäri maailmaa.

V

Useimmissa tapauksissa opettaja pystyy valvomaan yhteistoiminnallisten
oppimisratkaisujen käyttöä osana organisaation tavallista rakennetta. Monissa
normaaleissa interaktiivisissa projektoreissa on myös sisäinen valvojatoiminto,
jonka avulla opettajat voivat säilyttää hallinnan, kun he edistävät sisältöjen
ja tietojen jakamista projektorin kautta.

Mukaansatempaavat
oppimisympäristöt
tuottavat myönteisiä
tuloksia3
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K

Miten voin varmistaa, että pysyn budjetin
rajoissa?

V

Valitse lisäarvoa tuottavia ratkaisuja, joiden avulla voit ennakoida ja hallita
kuluja pitkällä aikavälillä. Näin voit varmistaa, että piilokustannuksia ei ole.

K

Miten voin varmistaa, että tekniikka
on luotettava ja että sitä on helppo
hallita ja käyttää?

V

Etsi hyväksi todettuja ratkaisuja, joihin on saatavilla koulutusalaan liittyviä
tapaustutkimuksia, sekä selvityksiä tämän tekniikan vähäisestä ylläpidon
tarpeesta ja käyttäjäystävällisyydestä.

K

Kehittääkö tämä tekniikka
oppimisympäristön tehokkuutta?

V

Jos tehokkuutta mitataan asetettujen tehtävien ja tavoitteiden saavuttamisella
määrätyssä ajassa, vastaus on kyllä. Yhteistoiminnalliset oppimisratkaisut on suunniteltu
tempaamaan opiskelijat mukaan toimintaan. Koska nämä ratkaisut ovat yleensä selkeitä
ja helppokäyttöisiä, opettajien pitäisi myös pystyä kehittämään niiden varaan rakentuvia
innoittavia projekteja ja opiskelijoiden pitäisi edistyä niitä käytettäessä tavallista
nopeammin.

95,5 % opettajista uskoo,
että luovuutta voidaan
hyödyntää tietämyksen
jokaisella osa-alueella2
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Digitaalisten taitojen kehittäminen
tulevaisuutta varten
K

Miten voimme hyödyntää
huomisen tekniikkaa nykypäivän
oppimisympäristössä?

K

Miten voimme parhaiten tukea opiskelijoiden
kehittymistä nopeasti muuttuvalla
digitaalisella aikakaudella?

K

Voimmeko tekniikan, työuran ja aikuisuuden
osalta varmistaa, että opiskelijat ovat
valmistautuneet tuntemattomaan
tulevaisuuteen?

V

Tekniikka kehittyy niin nopeasti, että on vaikea sanoa, mitä on tulossa tai mikä on
tullut jäädäkseen. Yhteistoiminnalliset oppimisratkaisut kuuluvat kuitenkin kiistämättä
sosiaalisen vuorovaikutuksen ja digitaalisen lukutaidon vankkaan trendiin. Näistä
taidoista opiskelijasukupolvilla ei ole hyötyä ainoastaan opinnoissaan, vaan myös
aikuisiässä ja työuralla.

V

Ymmärtämällä, minne maailma on menossa, sen sijaan, että seuraisimme jokaista
uutta tekniikkaa. Nykypäivän opiskelijat ovat huomisen työnantajia, joten heidän on
valmistauduttava työskentelemään niin, että he eivät ole sidottuja aikaan ja paikkaan,
heillä on oltava sananvaltaa verkossa ja sosiaalisia taitoja, heidän on ajateltava luovasti
ja heidän on käytettävä tekniikkaa päätöksenteon tukena.

V

Yhteistoiminnallinen oppiminen on tapa kehittää jokaisen opiskelijan ymmärtämystä
ja taitoja antamalla heidän opiskella muiden kanssa. Tämä tuo esiin heidän yksilölliset
vahvuutensa ja intohimonsa, joista voi olla hyötyä heidän urallaan. He voivat hankkia myös
arvokkaita digitaalisia, sosiaalisia ja ongelmanratkaisuun liittyviä taitoja tulevaisuutta varten.

94 % opettajista uskoo,
että luovuus on perustaito,
jota on kehitettävä5
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K

Voimmeko hallita viikon jokaisena päivänä ympäri
vuorokauden toimivaa oppimisympäristöä, mutta samalla
antaa opiskelijoiden nauttia sen käytön vapaudesta?

V

Jos pystyt tukemaan joustavaa oppimista, pysyt myös
säätelemään sitä opiskelijoiden vapauksia paljoakaan
rajoittamatta. Anna opiskelijoille mitattavissa olevia tehtäviä
etätyöskentelyä varten, luo erityisiä yhteistyötiloja ja huolehdi
resurssikirjastojen ja keskustelupalstojen suojatusta
käyttömahdollisuudesta.

Keskimäärin vain 30 %
EU:n opiskelijoista voidaan
katsoa digitaalisten
valmiuksien osalta
päteviksi4

K
V

Voimmeko saada opiskelijat tekniikan avulla ymmärtämään,
miten he voivat varmistaa turvallisuutensa verkossa?

Kyllä, lisäämällä sosiaalisen oppimisen
opetussuunnitelmaan. Opeta opiskelijat huolehtimaan
verkkoturvallisuudesta ja keskustele sen tärkeydestä
ryhmissä, esitä verkossa hakemisen tai julkaisemisen
parhaat käytännöt ja kehitä käteviä sosiaalisia taitoja
tekniikan jatkuvan käytön avulla.
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K
V

15

Miten voimme mitata digitaalisia valmiuksia?

Vaikka yhteistoiminnalliset oppimisratkaisut ovat yleensä
selkeitä ja helppokäyttöisiä, niiden luova käyttö on
kuitenkin haasteellista. Tämä tarkoittaa, että digitaalisia
valmiuksia voidaan mitata eri vaiheissa opiskelijoiden
mukavuustasosta laitteiston käytön aikana aina siihen
asti, miten he käyttävät tekniikkaa havainnollistaakseen
luovuuttaan, ratkaistakseen ongelmia, tutkiakseen
ideoita ja kehittääkseen työtään. Tärkeimmät mittarit
ovat luottamuksen kasvu ja kehittymisen merkit.

K
V

Voivatko opiskelijat tuoda ja käyttää heille tuttuja laitteita?

Jos pystyt tukemaan erilaisia henkilökohtaisia laitteita,
Bring Your Own Device (BYOD) -ohjelma auttaa vähentämään
yhteistoiminnallisen oppimisympäristön kustannuksia. Sinun on
kuitenkin myönnettävä myös muille opiskelijoille vastaavat oikeudet
tekniikan käyttöön ja huolehdittava mobiilioppimisympäristön
turvallisesta käyttömahdollisuudesta.

Nykypäivän oppijat
odottavat muodollisen
ja epämuodollisen
oppimisen liittyvän
entistä tiiviimmin yhteen4

Ympäristötavoitteiden vaivaton saavuttaminen
K

Miten voimme tukea ympäristötavoitteiden
saavuttamista, mutta samalla sijoittaa
kaikkein laadukkaimpaan tekniikkaan?

K

Voimmeko säästää tilaa ja resursseja
tehokkuudesta tinkimättä?

K

Miten voimme omalta osaltamme vähentää
koulutuksen hiilijalanjälkeä?

V

Voit vähentää energiankulutusta ja jätteen määrää valitsemalla hyväksi todettuja ratkaisuja,
jotka perustuvat puhtaisiin tekniikkoihin. Vihreä tekniikka käyttää vähemmän energiaa ja
erittää vähemmän lämpöä, joten voit säästää rahaa ja vähentää ylläpitoon tarvittavaa aikaa.
Etsi näitä ehtoja vastaava luotettava ratkaisu, jota on helppo käyttää ja joka on suunniteltu
jatkuvaa oppimista ajatellen.

V

Kyllä, käyttämällä kompakteja yhteistoiminnallisia oppimisratkaisuja, jotka kuluttavat
tavallista vähemmän arvokkaita resursseja valmistuksen, pakkauksen ja kuljetuksen aikana.
Tämä tarkoittaa, että tekniikan avulla voit vangita opiskelijoiden huomion luentojen tai
oppituntien aikana ilman, että ratkaisut vievät opetusympäristössä liikaa tilaa.

V

Videoneuvottelut ja yhteistoiminnallinen tekniikka voivat vähentää matkustamisen
tarvetta ja hiilidioksidipäästöjen määrää, kun taas ympäristöystävälliset digitaaliset
resurssit säästävät paperia, tarvikkeita ja käyttökustannuksia. Pienet muutokset, kuten
kaksipuolinen tulostus ja lämpenemistä vaatimaton tekniikka, voivat myös helpottaa
ympäristötavoitteiden saavuttamista.
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Pikaratkaisuopas
Perehdy alla olevaan oppaaseen ja katso, mitkä yhteistoiminnalliset oppimistekniikat vastaavat parhaiten luokkasi ehtoja.

Ehdot

Mobiililaitteet

Interaktiiviset näytöt

Dokumenttikamerat

Ongelmanratkaisu

●

●

●

Useaan aistiin perustuva
elämys

●

●

●

Jatkuva/sulautuva oppiminen

●

●

●

●

Luova ajattelu

●

●

●

●

●

●

Eloisat esitykset
Kampusten välinen yhteistyö

●

●

Tietämyksen/tietojen jakaminen

●

●

●

Multimediasisältö

●

●

●

Etäkäyttö

●

●
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Tulostimet

●

●

Yhdistettyjä ratkaisuja
yhteistoiminnallista ympäristöä varten
Harkitse yhteensopivien tekniikoiden käyttöä useiden oppimiselämysten tuottamiseksi.

Luo innostavia oppitunteja
Tee yhteistyötä interaktiivisten
projektorien avulla.

Tulosta eloisia oppimateriaaleja
Vangitse oppijoiden huomio
ja korosta tärkeimmät asiat
eloisilla väreillä.

Tuo yksityiskohdat esiin
Paranna oppimiskokemusta
dokumenttikameroilla.

Järjestä toimistosi
Tulosta taloudellisia tarroja
nopeasti ja tehokkaasti.

Tee ammattimaisia portfolioita
Luo ammattimaisia vakiotulosteita
opiskelijoiden portfolioita varten.

Yksinkertaista skannausta
Skannaa asiakirjoja haluamaasi
tallennusjärjestelmään.

Täytä luentosali
Vangitse yleisön mielenkiinto
suuritarkkuuksisilla esityksillä.

Tee omat levysi
Tallenna suuria määriä
tietoja nopeasti ja helposti.
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Epsonin yhteistoiminnallista oppimista
tukevat koulutusratkaisut
Interaktiiviset projektorit

Dokumenttikamerat

Kannusta aktiivista osallistumista, mutta pidä
ohjakset käsissäsi – ilman interaktiivista valkokangasta.

Paranna oppimiskokemusta ottamalla lähikuvia k
 uvista,
3D-esineistä tai eliöistä.

–– Innosta luonnollisesti, tee digitaalisia muistiinpanoja
sormilla ja kynillä

–– Tarkastele mikroskooppisia kohteita reaaliajassa

–– Vangitse huomio valon, entistä kirkkaampien
värien ja t arkkojen yksityiskohtien avulla
–– Jaa näyttöjä sekä tue etäopiskelua ja oppimista
–– Yhdistä ryhmät, toimipisteet ja laitteet
–– Vähennä ylläpitoon ja teknisen suorituskyvyn 	
hallintaan käytettävää aikaa

–– Tallenna hitaita tapahtumia ja luo nopeutettuja videoita
–– Paranna opiskelijoiden teknisiä taitoja
–– Auta opiskelijoita kehittämään oppimistaitojaan
–– Lähesty ongelmanratkaisua uudella tavalla
–– Vähennä ylläpidon tarvetta ja vietä o
 piskelijoiden
kanssa entistä enemmän aikaa

–– Anna opiskelijoiden jakaa sisältöä välittömästi,
mutta huolehdi hallinnasta valvojatoiminnon avulla

Interaktiiviset projektorimme
mahdollistavat edullisen
heijastamisen jopa
100 tuuman näyttöön.
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WorkForce Pro -tulostimet

Puhtaampi, ympäristöystävällisempi ja edullisempi
Epsonin periaatteena on kehittää puhtaita tekniikoita
ja suunnitella vain vähän energiaa kuluttavia tuotteita,
jotka ovat entistä ystävällisempiä niin kukkarolle kuin
ympäristöllekin.

Edistä luovaa ajattelua ryhmäprojektien aikana.
–– Kehitä näyttäviä ja kiinnostavia albumeita,
kirjoja ja kuvia opiskelijoita varten
–– Tuota vaikuttavia ja edullisia oppimateriaaleja
ja kirjepapereita yrityksen sisällä

Riippumattomissa testeissä…
Epsonin WorkForce Pro -mallit käyttävät jopa
82 % vähemmän energiaa, tuottavat jopa 95 %
vähemmän jätettä ja ovat jopa 18 % hiljaisempia
kuin lasertulostimet ja kopiokoneet.7

–– Integroi helposti nykyiseen IT-infrastruktuuriin
–– Lisää tuottavuutta, mutta maksa jopa
50 % vähemmän sivua kohti6
–– Tulosta jopa 75 000 sivua mustetta
vaihtamatta ja nauti häiriöttömästä
tehokkuudesta (WorkForce Pro RIPS)
–– Vähennä ulkoistamiseen tarvittavaa aikaa ja rahaa
–– Epson Open Platform (EOP) -ympäristö parantaa
WorkForce Pro -tulostimen ominaisuuksien
käyttömahdollisuuksia muiden valmistajien
ratkaisujen integroinnilla

Riippumattomissa testeissä…

3.5
,

Epsonin WorkForce Pro -mallit tulostavat
ensimmäisen sivun jopa 3½ kertaa nopeammin
kuin laser- ja värikopiokoneet.8

Tutustu Epsonin koulutusratkaisujen
koko valikoimaan
Epsonin edulliset, helppokäyttöiset ja
jakamista ajatellen suunnitellut tuotteet
edistävät vuorovaikutusta ja yhteistyötä.
www.epson.fi/education
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Tarkistuslista
Tarkista, mitä kaikkea tarvitset ihanteellista yhteistoiminnallista oppimisympäristöä varten.

1. Suunnittele

2. Osta

3. Ota käyttöön

oo Vaatimukset ja budjetti

oo Yhteensopivat, yhdistetyt ratkaisut:

oo Integrointi

oo Y
 hteistoiminnallisen oppimisen käytännöt
ja kulttuuri
oo Erityiset yhteistyötilat
oo Joustavat työympäristöt
oo Kampusten välinen yhteistyö
oo Resurssikirjastot ja keskustelupalstat
oo Logistiikka

oo Edullinen

oo Hallinnointi

oo Helppo hallita ja käyttää

oo Infrastruktuurin hallinta

oo Hyväksi todettu ja ympäristöystävällinen
oo Erilaiset oppimistyylit (kuulo, näkö, liike jne.)
oo Etäkäyttö
oo Jatkuvan/sulautuvan oppimisen käytännöt
oo Luovuus ja yhteistyö

4. Harjoittele

5. Mittaa

6. Kehitä

oo Alkukoulutus

oo Digitaalinen ja sosiaalinen vuorovaikutus

oo Opastus ja tuki

oo Luova sovellus

oo Selityksin varustetut todisteet

oo BYOD-ohjelma

oo Digitaalinen sisältö

oo Tallennetut/jaetut keskusteluaiheet

oo Tarkista tulokset

oo Projektin suunnittelu

oo Julkaistut blogit

oo Laajenna yhteistyötiloja

oo Opiskelijoiden osallistuminen

oo Suora palaute

oo Määrätyt tehtävät ja tavoitteet

oo Säännölliset arvioinnit

oo Opetus- ja valvontatyöryhmät

oo Kahdenkeskisen oppimisen vaatimukset

oo Aktiivinen yhteistyö
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Kehitetty oppimista varten.
Suunniteltu sinua varten.
Muuta oppimisympäristöäsi Epsonin a
 mmattitasoisten tulostus-, heijastus- ja
visualisointiratkaisujen avulla. Tutustu muun muassa tietopitoisiin infografiikkoihin,
havainnollistaviin videoihin ja yhteistoiminnallisiin tuntisuunnitelmiin:

www.epson.fi/education
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Lähteet
1.

Open Collegesin julkaiseman infografiikan ”Components of a 21st Century Classroom” kohta ”Top 3 Reasons for Teachers to Use Technology in the Classroom”

2.

Digitaalisen koulutuksen parantaminen Euroopassa, Euroopan komissio

3.

Opettajien ja opiskelijoiden tunnistamat trendit, Eurooppalainen kouluverkko

4.

Avoin koulutus: innovatiivisia opetus- ja oppimismahdollisuuksia kaikille uuden teknologian ja avointen oppimisresurssien avulla, EUR-Lex

5.

Luovuus eurooppalaisissa kouluissa: kysely opettajille, Euroopan komissio

6.

Lisätietoja on osoitteessa www.epson.fi/inkjetsaving.

7.

Perustuu Epsonin tilaamaan ja BLI:n huhtikuuhun 2015 mennessä kahden kuukauden aikana suorittamaan testiin, jossa tuotteita verrattiin tiettyihin kilpaileviin laitteisiin. Lisätietoja on osoitteessa www.epson.fi/inkjetsaving.

8.

Perustuu BLI:n huhtikuuhun 2015 mennessä kahden kuukauden aikana suorittamaan testiin, jossa laitteita verrattiin kaikkiin julkaisuhetkellä testattuihin kilpaileviin laitteisiin ensimmäisen sivun tulostusnopeuden osalta koko
yön kestäneestä lepotilasta palautumisen jälkeen. Lisätietoja on osoitteessa www.epson.fi/inkjetsaving.

