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TVT- JA PEDA.NET-KYSELYN TULOKSET 

 
ORIVEDEN PERUSOPETUS JA LUKIO 



VASTAUKSIA KAIKEN KAIKKIAAN 59 KAPPALETTA: 



PEDA.NETIN KÄYTTÖ OPETUKSESSA: 



VÄITTÄMÄT JA TUKIPALVELUT: 



HALUAISIN OSALLISTUA KOULUTUKSEEN: 



TOIVEET, TARPEET JA HYVÄT KOKEMUKSET: 

• Pedanet on mainio keksintö! Se esimerkiksi vähentää monisteita. Se on paikka, 

jonne voi rakentaa koko kurssin. Olen vasta alussa enkä oikein edes vielä ole 

keksinyt kaikkia mahdollisuuksia.   

• "Koulukohtaista opastusta työpäivän aikana/koulukohtainen tukihenkilö. Ideapankki, 

johon voisi itse tutustua" 

•  "Suurin este käytölle on laitteiden puute sekä niiden huono toimivuus. Ei kannata 

kouluttautua ennen kuin asiaa pystyy oikeasti heti soveltamaan oppilaille, koska taito 

unohtuu todella pian, jos sitä ei käytä. 

• Peda.netissä on puutteita. Esimerkiksi kuvien laitto sinne on aikaa vievää eivätkä 

kuvat tule aina oikeinpäin. " 

• Tänä vuonna olen keskittynyt muihin asioihin kuin Peda.netin opiskeluun. Tulen 

kuitenkin pikkuhiljaa ottamaan sitä käyttööni. Lähinnä materiaalien jakoa varten . 

• Oppilastunnusten teettäminen on hankalaa.  

 



TOIVEET, TARPEET JA HYVÄT KOKEMUKSET: 

• Oppilaille pitäisi olla ensin hyvä peruskoulutus, ettei minun tarvitse opettaa sitä mitä 

en todellakaan osaa. Jos oppilailla olisi salasanat ja joku perusymmärrys 

peda.netistä, voisin itsekin jo sitten yrittää. Ja koululla riittävästi välineitä .  

• Päiväkotien esiopettajilla ei ole Pedanetiä käytössä. Tunnen sen aikaisempien 

työtehtävieni kautta ja koen, että olisi hyvä jos mahdollisuudet pedanetin käyttöön 

olisivat myös varhaiskasvatuksen puolella. 

• Välineistö kuntoon. Seitsemällä läppärillä ei kovin suuri suuntaisia saada aikaan. 

Työajalla tukea ja koulutusta.  

• "Kokeilin Peda.netiä valinnaisella luovan kirjoittamisen kurssilla, josta sain hyviä 

kokemuksia. Ryhmä oli pieni, joten uutta alustaa ja ohjeistusta oli helppo hallita. 

Tiedän kuitenkin, että joidenkin ryhmien kanssa ei ole mitään järkeä käyttää 

Peda.netiä kovinkaan laajasti, koska tiettyjä ryhmiä on hankala hallita ja opettaa jo 

ihan tavallisessakin luokkatilanteessa, koska oppilaiden perustaidot (kirjoittaminen, 

lukeminen, keskittyminen) ovat osittain todella heikkoa tasoa. Peda.netiä ja muita tvt-

työkaluja pitää siis käyttää opettajan oman harkinnan mukaan, pakottamisessa 

käyttämiseen ei ole järkeä. " 

 



TOIVEET, TARPEET JA HYVÄT KOKEMUKSET: 

• Olisi hyvä saada lisäkoulutusta peda.netin käytössä, voisin hyödyntää sitä 

paremmin. 

• En ole ollut peda.net koulutuksessa, joten en osaa oikein käyttää sitä ollenkaan. 

• Peda.netin oppilaskäytöstä voisi jakaa esimerkkejä lisää. Luulen, että tämä peda.net 

lähtee liikkeelle kunnolla vasta ensi vuonna ja kunnes oppilaat ovat rekisteröityneet . 

• Aion kyllä käyttää PedaNetiä, kunhan vain saadaan oppilastunnukset kaikille. 

Luulen, että alan käyttää sitä asteittain ja lisätä materiaalia sitä mukaa kun etenen 

asiassa. 

• Tunnukseni eivät ole toimineen Pedanetiin, joten en ole pystynyt hyödyntämään sitä 

opetustarkoituksessa. 

 


