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 MASSIIVIKURSSI 
 
 
 

MOOC ELI MASSIVE OPEN ONLINE COURSE 

  

 

   PIRJO SUHONEN 

• Innovatiivinen opettaja, yrittäjähenkinen, kansainvälisesti verkostoitunut ja kielitaitoinen.  

• Työkokemus: UK, Ranska, Belgia. Nokia Care:sta Brysselin Eurooppa Kouluun 

 - EU koulu MOOC idean syntysija + testiryhmä  

Hyvinvointi teknologian YAMK (Master’s thesis) 2016. 

Julkaisuja: 

http://blogs.helsinki.fi/learning-brain-technology/files/2015/08/Abstracts_18.3.2016.pdf Helsingin 

Yliopisto/Cicero Learning 

http://www.kaikkialla.fi/2015/07/23/flipped-classroom-pedagogy-in-secondary-school/ EU Koulun 

kokeilu 
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SUOMI, PISA JA TEKNOLOGIA 

• Kolme kansainvälistä brändiä yhdistettynä koulutusviennin tuotteeksi MOOCin 

avulla.  

• Uuden opetussuunnitelman mukaiset innovatiiviset käytännön toteutukset 

tarjoavat uusia ideoita ja mahdollisuuksia opetusteknologian käyttöön. 

• Samalla se esittelee erilaisia teknologisia ratkaisuja, joiden käyttöä on 

testattu Suomalaisissa kouluissa (Serious Games).  

 

   OECD JA EDTECH 

• “Teknologian onnistunut integrointi opetukseen 

EI ole laitteen valitsemista. Opetusmetodit, 

jotka hyödyntävät teknologiaa parhaalla 

tavalla. Yhteys tietokoneen ja oppimisen 

välillä.” (Avvisati 2015) 

• Pätee myös opetukseen ja oppimiseen 

MOOCissa sekä sen hyödyntämiseen 

työpaikoilla tai oppilaitoksissa! 
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MASSIIVIKURSSI JA GLOBAALI 
OSAAMISTUOTE 

• Teknologia ja oppimateriaali 

tukevat globaalia oppimista ja 

hyvien käytäntöjen jakamista 

kansainvälisesti – kaikkialla, 

kaikkina aikoina, kaikkien 

kurssilaisten kanssa!  

• Self-paced eli kurssi aina saatavilla 

AUTENTTINEN OPPIMINEN/ ONLINE PEDAGOGIA 

• http://itk.fi/2016/ 

• TAMK, opettajankoulutus ja onnistunut, itse-ohjautuva MOOC 

• MITÄ?  

• Oppijalähtöisyys, vertaisarviointi, uuden tiedon tuottaminen ja jakaminen, 

yhteisöllinen tiedon rakentaminen, vuorovaikutustaidot, vastuu omasta oppimisesta 

• MITEN?  

• Alustaminen MOOCin ideaan, kysymysten asettelu, maltillinen ohjaajan kommentointi 
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ELIADEMY MOOC-ALUSTA 

• Miksi? 

• Made in Finland 

• Selkeä ja helppokäyttöinen (vrt. Udemy) 

• Kurssin luominen ilmainen, maksu kurssi hinnan ja opiskelijoiden mukaan (vrt. Coursera 

50 000$) 

• Tekijänoikeudet (vrt. Canvas ilmainen, mutta ottaa oppimateriaalin haltuunsa) 

• Ilmaisella online-todistuksella lisä-arvoa + etenkin USA, Lähi-Itä arvostavat leimattua 

ja printattua todistusta (maksullinen) 

SKAALAUTUVA, KUSTANNUSTEHOKAS JA 
GLOBAALI TUOTE 

Opetus on toistettavissa useammalle opiskelijalle pienin jakelukustannuksin.  

• Oppimateriaali on nopeasti päivitettävissä ja kehitettävissä tuoreilla tiedoilla.  

• Porrastettava hinnoittelu, ALV veloitus 

• Ajankohtaisuus (”trendikäs tuote, muodikas MOOC”) 

• Webinaarit, keskustelu-palsta, Google Docs, interaktiivisuus  

• Sosiaalisen median (Twitter, LinkedIn, Facebook) käyttäminen tehtävissä ja 

markkinoinnissa. 
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ELIADEMYN FB TERVEISET PORIIN 

• Eliademy Terve Pirlo. Thank you for the kind words. We are far from being perfect, 

but we do our best to become the best free solution for educators and students 

around the world. When it comes to creating open course, we usually emphasise the 

fact that anyone can create a course and distribute it completely 

for free. Sadly, there is not that many similar platform around, but making 

education accessible is vital for any society. For a more practical answer, we have a 

relatively long features page - https://eliademy.com/features. And it always works 

to add a video about how easy it is to create a course 

https://www.youtube.com/watch?v=DE7rghCsIls 

HOW TO CREATE, SHARE AND TEACH ONLINE 
COURSES?  

https://www.youtube.com/watch?v=W5BW-5IiU0s 

https://www.facebook.com/Eliademy/?rc=p
https://l.facebook.com/l.php?u=https://eliademy.com/features&h=YAQGJWpUC
https://l.facebook.com/l.php?u=https://www.youtube.com/watch?v%3DDE7rghCsIls&h=yAQF0R37R
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    MOOC - ALUSTA 

https://eliademy.com 

   KIITOS 
   PIRJO@ALOFINLAND.COM 


