
APPLE IPAD-KOULUTUS KOKKOLASSA 

13.11.2013 
___________________________________________________________  

 

 

Kokkolan kaupungin ruotsinkielinen koordinointihanke järjestää yhdessä Keski-

Pohjanmaan Osaava-hankeen kanssa opetushenkilöstölle suunnatun Apple iPad-

koulutuksen. 
 

Kouluttajina toimivat Lena Gällhagen/ TÄNK OM ja Jukka Kilpiä/ PADIKOULU. Aamupäivällä on 

Lena Gällhagenin 1:1 luento englanniksi ja iltapäivällä voit valita joko suomenkieliset tai 

ruotsinkieliset ADP-sessiot. ADP-sessiot ovat workshop-muotoista opiskelua, jossa käydään läpi 

iPadien käyttömahdollisuuksia kouluissa. 
 

 

KOULUTUSTIEDOT      
Paikka: Kokkolan kaupungintalo (Kauppatori 5) 

Aika: tiistai 13.11.2013 klo 9.30 – 16.00  

Kohderyhmä: opetushenkilöstö esikoulu-lukio  

Tilaisuus on maksuton (sis. kahvit)   

OHJELMA 

9:30  – Tervetulokahvi 

10:00 – Alkusanat 

10:15-11:30 – 1 to 1 - How can we revolutionize learning (Lena Gällhagen) 

11:30-12:30 – Lounas (iTronic maksaa)  

12:30-14:00 – APD-sessio I, suomi/ruotsi (Lena Gällhagen/Jukka Kilpiä)  

14:15-16:00 – APD sessio II, suomi/ruotsi (Lena Gällhagen/Jukka Kilpiä) 

ILMOITTAUTUMINEN   

Ilmoittautuminen 30.10. mennessä sivulla:  

http://www.webropolsurveys.com/S/F3005AB1584B6288.par  

 

LISÄTIEDOT             
Osaava-hanke    iTronic 

Sanna Löfström    Robert Granholm 

Sanna.lofstrom@kokkola.fi   robban@itronic.fi  

040-489 2236    050-5122 933  

http://www.webropolsurveys.com/S/F3005AB1584B6288.par
mailto:Sanna.lofstrom@kokkola.fi
mailto:robban@itronic.fi


LISÄTIETOJA OHJELMASTA 

 

Luento: 1 to 1 - How can we revolutionize learning (Lena Gällhagen) 

 

iPadit oppilaille – mitä sen jälkeen? 

 

Inspiraatioluento iPadin 1:1-käytöstä. Mitä haasteita ja mahdollisuuksia 

nopean teknologian tuominen kouluun asettaa? Luennon aikana kerrotaan 

esimerkkejä ja vaihdetaan ajatuksia pedagogisesta ja didaktisesta 

näkökulmasta. Kuinka koulu voi sisäistää holistisen näkökulman, jossa oppilaat 

ja heidän motivaationsa ovat keskiössä, ja tekniikka tekee oppimisesta 

hauskaa ja merkityksellistä? 

 

APD-sessiot I & II  

 

iPad opetuksessa  

 

Miten iPadia voidaan käyttää erilaisissa oppimistilanteissa eri-ikäisten lasten ja 

nuorten kanssa? Inspiroivissa sessioissa käydään läpi konkreettisia 

oppituntiesimerkkejä, joissa tulee esille iPadien käytön monipuolisuus. 

Oppiminen voi tapahtua luokassa tai luokan ulkopuolella. Autenttisilla 

koulutehtävillä, oikealla kohderyhmällä ja luovilla työtavoilla oppimisesta 

tulee haastavaa ja motivoivaa. Mahdollisuudet oppilaan kiiinnostuksen 

herättämiseen ja inspiroimiseen muuttuvat rajattomiksi. 

 

 

Lue lisää Jukka Kilpiästä: http://padikoulu.blogspot.fi/p/edulution.html  

Lue lisää Lena Källhagenista: http://www.tankom.nu/medarbetare/lena-

gallhagen/  

 

 

 

                       
            

 

 

Suomenkielisen Keski-Pohjanmaan EduVerkoston Osaava-hanke on Aluehallintoviraston 

rahoittama opetushenkilöstön täydennyskoulutuksen kehittämishanke. Lisätietoja hankkeesta: 

http://www.kokkola.fi/osaava  

 

Ruotsinkielinen oppimisympäristö- ja kansainvälisyyshanke Lärmiljöer & internationalisering on 

Opetushallituksen rahoittama hanke. Lisätietoja hankkeesta: http://larmiljoer.fi/   
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