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CC BY 2.0
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• Opetukseen ja oppimiseen kohdennettuja
materiaaleja

Tieteellinen koe

Ladattava materiaali

"Avoimet oppimateriaalit (OER) ovat eri muotoisia
digitaalisia tai muita opetus-, oppi- ja
tutkimusmateriaaleja, jotka on vapautettu public
domainiin tai jotka on lisensoitu avoimella lisenssillä,
joka antaa muille oikeuden maksuttomaan pääsyyn,
käyttöön, muokkaukseen ja uudelleen jakamiseen
olemattomin tai vähin rajoituksin. "
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Aihio

Eli mitä se tarkoittaa käytännössä?
Esimerkkejä

Tutustu esimerkkeihin osoitteesta
aoe.fi: Hanne Koli Digitalisaatio ja teknologia kouluissa. CC BY 4.0

Eli mitä se tarkoittaa käytännössä?
Esimerkkejä

Tutustu esimerkkeihin osoitteesta
aoe.fi: Tero Toivanen Python from Scratch. CC BY 4.0

Eli mitä se tarkoittaa käytännössä?
Esimerkkejä

Tutustu esimerkkeihin osoitteesta
aoe.fi: Tarmo Toikkanen Tekijänoikeudet opetuksessa. CC BY 4.0

Huomioitavia asioita
Avoimuus
[ ] Sovi kaikkien tekijöiden kanssa avoimesta
lisensoinnista
[ ] Valitse sopiva Creative Commons -lisenssi
[ ] Varmista että materiaalit joita käytät on CClisensoitu tai olet saanut siihen luvan
[ ] Muista pyytää lupa henkilötietojen (esim.
kuvien) käyttöön
[ ] Pohdi haluatko sallia muille muokkauksen ja
oppimateriaalin päivittämisen – takaatko tämän
myös teknisesti

Oppimateriaalin tekeminen
[ ] Mieti kenelle teet oppimateriaalia, miten he oppivat
[ ] Tutustu eAmkin laatukriteereihin oman ajattelun
tueksi
[ ] Mieti onko materiaalia tarkoitus käyttää vain diginä,
vai olisiko tarve paperiversiolle?
[ ] Tutustu ohjeisiin saavutettavuudesta ja mieti miten
otat erilaiset oppijat huomioon
[ ] Valitse käytettävä ohjelmisto tai teknologia sen
pohjalta mitä haluat tehdä ja mitä osaat tai haluat oppia
käyttämään
[ ] Varmista ohjelmistoa valitsessasi että voit käyttää
materiaalejasi vaikka kyseistä palvelua ei enää ole
[ ] Jaa avoimesti ja lisää materiaalin yhteyteen
kuvailutietoja materiaalista jotta muutkin löytävät sen

Avointen oppimateriaalien lisensointi
• Oppimateriaaleille tärkeintä
taata avoin jakaminen eri tilanteissa,
muokattavuus, nimeäminen ja selkeys
• Suositelluimmat lisenssit
oppimateriaalikäyttöön
kansainvälisesti ja kansallisesti ovat
CC-BY ja CC-BY-SA
• Lisenssi kannattaa merkitä niin itse
materiaaliin kuin kuvailutietoihin

CC-BY : Nimeä

CC-BY-SA : Nimeä JaaSamoin

Takaa avoimuuden,
muokkaamisen ja jakamisen

Takaa avoimuuden,
muokkaamisen ja jakamisen

Käyttöä suositellaan useissa
koulutus- ja tiedeorganisaatioissa
Suomessa ja globaalisti

Takaa myös johdannaisteosten
avoimuuden, muokkaamisen ja
jakamisen. Estää esim. materiaalin
ei-toivotun kaupallisen käytön

Käytössä useissa
oppimateriaalipalveluissa
Suomessa ja globaalisti
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Miten jakaa ja mistä löytää
avoimia oppimateriaaleja
"
Thought Catalog Books"
by Book Catalog is
licensed under
CC BY 2.0

Avointen oppimateriaalien käytön edistäminen
• Opetus- ja kulttuuriministeriön sekä Opetushallituksen
yhteiskehittämiskohde, jota CSC koordinoi
• Tavoitteena on edistää julkisin varoin tuotettujen
avointen digitaalisten oppimateriaalien käyttöä ja
uudelleenkäyttöä, hyödynnettävyyttä sekä
löydettävyyttä
• Kehitettävänä kansallinen digitaalinen palvelu,
josta avoimet oppimateriaalit ovat löydettävissä ja
hyödynnettävissä
• Työn ohjaukseen asetettu työryhmä ajalle 7.11.20181.6.2020
Kuvankaappaus hakunäkymän havainnollistukseta

Hankkeen tausta
 Oppimis- ja opetusympäristöjen
monipuolistuessa ja pedagogisten
ratkaisujen kehittyessä on syntynyt
uusia mahdollisuuksia hyödyntää
avoimesti saatavilla olevaa
materiaalia.
 Suomessa avoimet oppimateriaalit
ovat kuitenkin toistaiseksi hajallaan,
ratkaisut ovat paikallisia eivätkä ne
ole yhteentoimivia keskenään.



Tehtävä työ tukee useita eri hankeita kuten








korkeakoulutuksen ja tutkimuksen vision 2030
toimeenpanoa
ammatillisen ja lukiokoulutuksen
oppimateriaalikustannusten alentamisen pilotteja
sekä useita käynnissä olevia
valtionavustushankkeita, joissa tuotetaan avointa
materiaalia.

Sekä myös pidemmän aikavälin tavoitteita:

jatkuvan oppimisen tarpeita

oppimateriaalikustannusten alentamisen
pidemmän aikavälin tavoitteita.

AOE kaikille koulutusteille ja jatkuvaan oppimiseen
Palvelun
havainnollistus:
https://marvelapp.c
om/f8cga1j/screen/5
0529961

1.

Hae oppimateriaaleja
2. Tallenna omat avoimet
kirjoittamalla kiinnostuksesi ja/tai oppimateriaalisi muidenkin
rajaamalla tarkasti tuloksia
käytettäväksi
koulutusasteesi, oppiaineesi,
oppimisen tavoitteiden ja muun
oppimiselle relevantin tiedon
perusteella

3. Käytä materiaaleja ilman
kirjautumistarvetta ja
tallentaaksesi kirjaudu sisään
muutenkin opetuksessa ja
oppimisessa käyttämilläsi
tunnuksilla

4. Taustalla relevantit
rajapinnat
oppimateriaalitietojen
näyttämiseen muissa
käyttöliittymissä esim.
oppimisalustoissa,
oppiaineiden omissa
näkymissä

