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1 Lukuvuoden 2009-2010 toteutussuunnitelman arviointi
1.1 Ohjattu harjoittelu
Opetusharjoittelijoiden tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön ohjaus tapahtui pääosin
aineryhmittäin tai ohjaajittain. Ohjauksen määrä ja ohjaustavat vaihtelivat suuresti oppiaine- ja
ohjaajakohtaisesti.
Opetusharjoittelijoille järjestettiin syksyllä 2009 TVT-koulutusta esitysgrafiikkaohjelman,
taulukkolaskentaohjelman ja tekstinkäsittelyohjelman perusteissa ja opetuskäytössä. Syksyn
koulutuksiin osallistui yhteensä 30 opetusharjoittelijaa ja muutamia henkilökunnan jäseniä.
Tietokoneluokkien hallintaohjelmakoulutusta ei järjestetty opetusharjoittelijoille lukuvuonna 20092010. Keväällä 2010 järjestettiin yksi TVT-koulutus opetusharjoittelijoille ja henkilökunnalle
verkko-oppimisympäristöistä ja yksi koulutus henkilökunnalle PowerPointesitysgrafiikkaohjelmasta. Kevään koulutuksiin osallistui yksi opetusharjoittelija ja 2
henkilökunnan jäsentä.
Ohjatun harjoittelun osalta tavoitteet toteutuivat osittain, riippuen aineryhmästä ja ohjaajasta.

1.2 Perus- ja lukio-opetus
Oppilailla ja opiskelijoilla TVT-taitojen ja sisältöjen opetus oli integroitu eri oppiaineiden
opetukseen oppiaineittain vaihtelevilla tavoilla. Tämän lisäksi 7.-luokkalaisille järjestettiin
opiskelutaitojen kurssi. Peruskoulussa tietotekniikan valinnaisiin kursseihin osallistui 8. luokalta 35
oppilasta ja 9. luokalta 15 oppilasta, ja lukion tietotekniikan kurssiin osallistui 9 opiskelijaa.
Lukiolaisilla oli opiskeluun käytössään 10 kirjaston lukusalin työasemaa sekä tietokoneluokat,
silloin kun tietokoneluokat eivät olleet opetuskäytössä.
eNorssi-yhteistyöverkoston verkkokurssitarjottimella oli 27 verkkokurssia, joista 11 olivat
koulumme järjestämiä. Yhteensä verkkokursseille osallistui 18 lukion opiskelijaa, joista 11 omasta
koulustamme ja 7 muista harjoittelukouluista.
Tietojenkäsittelytieteen laitoksen tiedeopetusyhteistyöhön ei hakeutunut yhtään lukion opiskelijaa.
Kaikkiaan perus- ja lukio-opetuksen tavoitteet toteutuivat kohtuullisesti. TVT-opetuksen
integrointia eri oppiaineiden opetukseen rajoitti yleisen tietokoneluokan ylikuormitus sekä
varauskäytänteiden hankaluudet.

1.3 Henkilöstön osaaminen ja koulutussuunnitelma
Henkilöstölle järjestettiin TVT-koulutusta ja mahdollisuus osallistua ATK-pajoihin.
Opetusharjoittelijoiden järjestämiin TVT-koulutuksiin osallistui yhteensä viisi henkilökunnan
jäsentä ja ATK-pajoihin kaksi henkilökunnan jäsentä. Henkilökunnan koulutustoiveita kartoitettiin
TVT-kyselyllä syksyllä 2009. Koulutustoiveet vaihtelivat suuresti alkaen perustyövälineohjelmista
ja tietokoneluokan hallintaohjelman käytöstä päättyen laajoihin kokonaisuuksiin esimerkiksi
sosiaalisesta mediasta. Tarkemmat kyselyn tulokset liitteenä (liitteet 1 ja 2).
Niukan osallistumismäärän perusteella ATK-pajoja ja TVT-koulutuksia ei enää järjestetä.
Henkilökunnan TVT-taitojen täydentäminen ei toteutunut.

1.4 Koulun ja kodin välinen yhteistyö
Koulun ja kodin välistä yhteistyötä toteutettiin Wilma -järjestelmän ja koulun kotisivujen
välityksellä sekä peruskoululaisten vanhempien sähköpostilistojen välityksellä. Wilma
mahdollistaisi myös monipuolisemmat toiminnot kuin mitä nyt on käytössä.

1.5 Laitteet, ohjelmisto ja verkko
Koululla oli käytössä Helsingin yliopiston verkko-oppimisympäristöt, joita käytettiin mm. kurssien
aikana tapahtuvaan Wiki-pohjaiseen työskentelyyn sekä verkkokurssin toteuttamiseen. Oppilaille ja
opiskelijoille jaettavia henkilökohtaisia yliopistotunnuksia ei saatu vieläkään käyttöön lukuvuonna
2009-2010. Siksi yliopistossa käytössä olevien oppimisympäristöjen käyttöönotto oli ongelmallista.
Kyselyn perusteella laitteiston määrä ja laatu koettiin paikoin riittäväksi, paikoin puutteelliseksi.
Yleisesti toivottiin lisää tietokoneita mm. siten, että suurelle opetusryhmällekin riittäisi tietokoneita
yhdessä tilassa. Myös koulun omaan verkkoalustaa toivottiin.

1.6 Tukipalvelut
Tukipalveluista vastasi tietotekniikkatukihenkilö ja laitevastaava Ville Laustela ja soveltuvin osin
tietotekniikan opettaja Jani Kiviharju.
Kyselyn perusteella tukipalvelut vastasivat henkilökunnan tarpeita.

2 Lukuvuoden 2010-2011 tavoitteet ja toiminta
2.1 Ohjattu harjoittelu
Ohjatun harjoittelun osalta TVT-käyttö jatkuu ennallaan. Toiminnan kehittämiseksi ja
kokonaistilanteen seurannan helpottamiseksi valitaan aineryhmittäin tai aineryhmäyhdistelmittäin
vastuuhenkilö, joka seuraa aineryhmän opetuksen ja ohjauksen TVT-käyttöä ja toimii yhteistyössä
tietostrategiatyöryhmän kanssa. Opetusharjoittelijoiden huomaamia puutteita ohjelmistoissa (mm.
OpenOffice) pyritään paikkaamaan.

2.2 Perus- ja lukio-opetus
Perus- ja lukio-opetuksen osalta oppilaiden TVT-osaamisen tasoa kartoitetaan ja etsitään
mahdolliset ongelmakohdat, joissa oppilaiden osaamisessa on puutteita. Toiminnan kehittämiseksi
ja kokonaistilanteen seurannan helpottamiseksi valitaan aineryhmittäin tai aineryhmäyhdistelmittäin
vastuuhenkilö, joka seuraa aineryhmän opetuksen ja ohjauksen TVT-käyttöä ja toimii yhteistyössä
tietostrategiatyöryhmän kanssa. Lukuvuonna 2010-2011 etsitään uusia keinoja perus- ja lukioopetuksen verkko-opetustilanteen parantamiseksi perustamalla verkko-opetuksen työryhmä.

2.3 Henkilöstön osaaminen ja koulutussuunnitelma
Henkilökunnan TVT-käytön pedagogisen tuen tarjoamiseksi koulussa aloittaa resurssiopettaja.
Resurssitarpeen arvioimiseksi keväällä 2010 ja lukuvuonna 2010-2011 kirjataan erilaiset
pedagogiset TVT-käytön tukitoimenpiteet ylös ja niiden mukaan arvioidaan tuleva resurssiopettajan
korvaus. Resurssiopettajan työkuvaan kuuluu henkilökunnan auttaminen opetuksen ja ohjauksen
suunnittelussa ja toteutuksessa TVT-laitteiden ja ohjelmien puitteissa mitoitetun resurssin
mukaisesti. Lukuvuonna 2010-2011 resurssiopettajana toimii Jani Kiviharju.
ATK-pajoja ja TVT-koulutuksia ei enää järjestetä vähäisen osallistujamäärän perusteella.

2.4 Koulun ja kodin välinen yhteistyö
Koulun ja kotien yhteistyössä käytetään sähköpostia, sähköpostiosoitteiden avulla tehtyjä
sähköpostilistoja ja koulun hallinto-ohjelman (MultiPrimus) Wilma-sovellusta. Wilma-järjestelmän
tunnukset jaetaan peruskoululaisten ja lukiolaisten huoltajille vanhempainiltojen yhteydessä.
Tunnukset avulla huoltajat voivat web-liittymän kautta muun muassa seurata oppilaiden ja
opiskelijoiden poissaoloja reaaliaikaisesti ja olla yhteydessä luokan- ja ryhmänohjaajiin sekä koulun
henkilökuntaan. Koulun kotisivujen kautta tarjotaan tiedotusta koulun toiminnasta ja ajankohtaisista
tapahtumista.Myös oppilailla pitäisi olla wilma-tunnukset, jotta pääsisivät seuraamaan mitä heistä
on kirjoitettu. Opettajat voisivat kirjoittaa myös läksyt Wilmaan.

2.5 Laitteet, ohjelmisto ja verkko
Koululle otetaan käyttöön oma verkko-oppimisympäristö Edu2.0. Lukuvuonna 2010-2011 verkkooppimisympäristö tulee käyttöön kokeilumuotoisesti kaikille alustan koekäyttöön halukkaille
opettajille ja opetusryhmille. Saatujen kokemusten perusteella päätetään tulevaisuuden tilanteesta
verkko-oppimisympäristöjen suhteen.
Oppilaille ja opiskelijoille otetaan käyttöön henkilökohtaiset kirjautumistunnukset koulun
verkkoon, joko yliopiston käyttölupien kanssa tai ilman.
Tietokoneluokka V215 vapautetaan yleiseen varaukseen ja kasvatetaan varauskiintiö neljään
kertaan kurssia kohden.
Koulun TVT-resurssien siirtämistä sähköiseen varausjärjestelmään selvitetään ja mahdollisuuksien
mukaan toteutetaan siirtyminen sähköiseen varausjärjestelmään.
Tietokoneluokan V115 tietokoneet uusitaan. Selvitetään mahdollisuutta hankkia kielten opetusta
varten tietokoneilla ja asianmukaisella opetusohjelmistolla varustettu kielistudio.
Multimedialuokka jätetään toteuttamatta.
Älytaulun sijoitusta ja käyttöä pohditaan.

2.6 Tukipalvelut
Tukipalveluista vastaa ensisijaisesti päätoiminen TVT-suunnittelija ja soveltuvin osin
resurssiopettaja.

2.7 Seuranta ja arviointi
Tietostrategiatyöryhmä seuraa toteutussuunnitelman toteutumista lukuvuoden aikana ja raportoi
tuloksista koulun johdolle ja henkilökunnalle keväällä 2011. Uusi TVT-kysely järjestetään
seuraavan tietostrategiakauden aikana, lukuvuosien 2012-2015 aikana.

