Webinaarit, kaikille avoimia!
Linkki webinaariin: https://eol.adobeconnect.com/apuvaline/

18.5 klo 10.30-11.30
Digitaalisten oppimisympäristöjen hyödyntäminen oppimisessa. Erilaisen oppijan käyttäjäkokemus
haastattelu.
24.8 klo 10.30-11.30
Elinikäinen oppiminen ja apuvälineitä senioreille
28.9 klo 10.30-11.30
Lukivaikeuden tunnistaminen ja tuki perheille
26.10 klo 10.30-11.30
Pedagogiset ratkaisut ja oppimisen apuvälineet erilaisille oppijoille perusopetuksessa
23.11 klo 10.30-11.30
Kielen kehityksen ja kommunikaation haasteet varhaislapsuudessa. Ohjelmistot kuntoutuksen
tukena.

Paikkoja: 100 kpl ensimmäisenä webinaariin kirjautunutta. Ei ennakkoilmoittautumista. Maksuton.
Huomioitavaa
• Käytä langallista verkkoa, jos mahdollista.
• Ulkoiset video- ja äänilaitteet tulee kytkeä tietokoneeseen ennen huoneeseen kirjautumista.
• Sulje ylimääräiset ohjelmat. Varsinkin ohjelmat, jotka käyttävät video- ja äänilaitteita.
• Käyttäessä ulkoisia kaiuttimia tai kuulokkeita kuulet äänet paremmin.
Voit osallistua mobiililaitteilla:
- Android laite: lataa Play kaupasta ilmainen Adobe Connect Mobile sovellus.
- iPad ja iPhone: lataa App Storesta ilmainen Adobe Connect Mobile sovellus.
Tietokoneella osallistuessa varmista, että Flash Player on asennettu koneellesi.
Järjestäjä: Erilaisten oppijoiden liitto/Oppimisen apuvälinekeskus
Lisätiedot: susanna.maijanen@erilaistenoppijoidenliitto.fi tai 050 - 4403 312,
www.lukiapuvaline.fi

Suositut ohjaajakoulutukset opettajille jatkuvat syksyllä!
Koulutus antaa perustaidot lukemisen, kirjoittamisen, matematiikan, vieraiden kielten ja
hahmottamisen tukemiseen erilaisten tietoteknisten apuvälineiden ja sovellusten avulla.
Liiton tiloissa osallistujat pääsevät kokeilemaan myös perinteisiä oppimisen apuvälineitä ja
robotteja. Sovelluskoulutuksen lisäksi osallistujat saavat vertaistukea kollegoiltaan
valtakunnallisessa verkostossa. Ylläpidämme laajenevaa verkostoa säännöllisen
tiedottamisen, kouluttamisen ja verkottumisen avulla.
Kesto ja toteutus: monimuotokoulutus 3,5 päivää (28 tuntia), joista 2 päivää verkkooppimisympäristöissä etänä. Maksuton. Oma iPad välttämätön.

Ryhmä 1: 26.9.2017 (lähi) klo 10-16, 11.10.2017 (webinaarit etänä) klo 9-16 ja 14.11.2017
(lähi) klo 9-16, omatoimiset oppimistehtävät 8t (etänä Adobe Connectissa ja Google
Drivessa).
Ryhmä 2: 10.10.2017 (lähi) klo 10-16, 7.11.2017 (webinaarit etänä) klo 9-16 ja 12.12.2017
(lähi) klo 9-16, omatoimiset oppimistehtävät 8t (etänä Adobe Connectissa ja Google
Drivessa).
Lisätietoja: susanna.maijanen(at)erilaistenoppijoidenliitto.fi tai puh. 050-440 3312.
www.lukiapuvaline.fi

Apuvälineillat, kaikille avoimia
ma 29.5 klo 16.30 – 18.00 Vuorikatu 16 A 3, 00100 Helsinki
ma 28.8 klo 16 – 18.00 Vuorikatu 16 A 1, 00100 Helsinki (osoitteemme muuttuu, muutamme
kerrosta alaspäin)
ma 25.9 klo 16 – 18.00
ma 30.10 klo 16 – 18.00
ma 27.11 klo 16 – 18.00
Lukeminen hidasta? Kirjoittaminen työlästä? Pulmia matematiikassa tai vaikeuksia vieraissa
kielissä? Miten kirjoitetaan puhumalla? Miten luetaan äänimuodossa? Auttavatko pelit oppimista?
Omasta tietokoneestako apuväline? Tule ottamaan selvää ja kokeilemaan! Kenelle? Erilaisille
oppijoille, vanhemmille ja ammattilaisille.
Ohjaajat: Susanna Maijanen, Jukka Liimatainen, Pauli Sarsama
Järjestäjä: Erilaisten oppijoiden liitto/Oppimisen apuvälinekeskus

Ennakkoilmoittautuminen: susanna.maijanen@erilaistenoppijoidenliitto.fi tai puh. 050-440 3312.
Tilaisuus on maksuton.

Android apuvälineenä
Tule kokeilemaan oppimisen apuvälineitä ja sovelluksia yksin tai porukalla! Pääset testaamaan 84"
jättitablettia perinteisten Android-tablettien lisäksi.
18.5 klo 14-17
19.5 klo 10-16.30
Ei ennakkoilmoittautumista. Kaikille avoin. Maksuton.
Paikka: Erilaisten oppijoiden liitto/Oppimisen apuvälinekeskus, Vuorikatu 16 A 3, 00100 Helsinki.
Lisätietoja: susanna.maijanen@erilaistenoppijoidenliitto.fi tai puh. 050-440 3312

