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Opetustallenteiden tekeminen ja jakaminen
Susanna kirjasi tänne kysymyksiänne, kokemuksianne & kommenttejanne. Saa kirjata lisääkin, jos tulee
muuta mieleen. Padlettiä saa jakaa vapaasti eteenpäin.
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mp4-tiedostomuoto on yleensä hyvä, sen
voi sieltä valita, kun tallentaa PowerPointilla

Tallenteen tekeminen
PowerPoint
Tallennus kannattaa tehdä mp4 muodossa ja sitten laittaa
YouTubeen tai Microsoftin Share palveluun. Myös UEF:n

For beginners: when you save the clip, use
mp4 format and resolution about 720.

mediapalvelin, mutta nyt ruuhkainen

Less Is More! Vähemmän on enemmän ja
tiivistämisen taito

Vinkki
Kannattaa tehdä tallennukset noin kymmenen minuutin pätkissä.
Ei ole itsellekään liian rankkaa ja on teknisesti helpompi.

Vinkkinä: Kun tekee tallennusta niin dian
muistiinpanot näkyvät tallennuksen
ikkunassa. Siihen voi laittaa
käsikirjoituksen.

Tallenteen jakaminen
YouTubeen lataamisen ohjeistus

Upload videos

Recording-"nappula"
Vielä yksi yksityiskohta PowerPointilla videoinnista: näin sain
lisättyä PP-vallikkoon Recording eli äänitys-napin, josta Mari
puhui aloituspuheenvuorossaan. Eli File -> Option -> Customize
Ribbon -> Recording. Tämän valikon avulla näyttää olevan aika
helppoa äänitys.

You can upload videos to YouTube in a
few easy steps. Use the instructions
below to upload your videos from a
computer or from a mobile device. Sign
in to YouTube. At the top right, select
Create a video or post Upload video.
Select the ﬁle you'd like to upload.
GOOGLE

Vaihtoehdot julkinen, piilotettu ja yksityinen. Piilotettu on hyvä,
koska ne, joilla on suora linkki, pääsevät katsomaan videon.

Tallenteen tekeminen

― SUSANNA KOHONEN

Jopa vain muutamien minuuttien
videopätkiksi mieluummin kuin 20-30 min.
Kyllä on! Itse suosittelen omien kokemusteni perusteella, että 5-6
minsaa on maksimi. Pitemmät aihepiirit kannattaa pätkiä useaksi
tallenteeksi. ― SUSANNA KOHONEN
Nyt kun on tullut katsottua useita(!) tutorial videoita, niin 6
minuuttia on kerralla jo ihan rupeama. Opiskelijalle ehkä myös.
― TIINA SAALI

Upotus tai linkitys
Moodle tarvitsee ihan upotuskoodin. SharePointiin liitettynä
riittää pelkkä linkki; SharePoint hoitaa sen upottamisen sinne.
Samoin OneNoteen ei tarvitse upotuskoodia erikseen. Eli riippuu
alustasta, miten liitetään.

Soittolista
Jos opintojaksolla on useita videoita kannattaa tehdä soittolista
joka kokoaa kaikki videot yhteen. Ja kannattaa muistaa myös
muiden tekemät valmiit videot joita voi hyödyntää opetuksessa.

Tallenteen jakaminen

Miten päästä alkuun verkkoopetuksessa? Kuusi askelta nollasta
verkkoon | FITech

Jos hätä on suuri ja kapasiteetit palvelimilla
täynnä, aina voi tehdä WhatsApp-ryhmän
opiskelijoista (itse käytän alle 25 hengen
ryhmiä) ja videoida sinne. Lyhyesti!

Tämä vaikuttaa FITechverkostoyliopistoon kuten kaikkiin
oppilaitoksiin, joten FITechin
oppimismuotoilija Akseli Huhtanen päätti koota ohjeet, joiden avulla
siirrät opetuksesi verkkoon heti. Kuten tähänkin asti, FITechin Verkkooppimisen muotoilukirja ja Oppimismuotoilun työkalupakki ovat kenen
tahansa ladattavissa ja käytettävissä. Voit ladata ne Opettajillesivulta. Tämä kirjoitus perustuu näihin aineistoihin. Oletamme tässä
oppaassa, että olet jo asettanut osaamistavoitteet ja tunnistanut
kurssin ydinaineksen.

Mediapalvelin on käytössä, mutta se on
ruuhkautunut, joten siksi mielummin joku
toinen vaihtoehto

FITECH

https:// tech.io/ /miten-paasta-alkuun-verkko-opetuksessakuusi-askelta-nollasta-verkkoon/?
fbclid=IwAR2_dRVa4q32prLwprQMGITDvM182C5Bx2IkFE0Q3_bWiVuQK8BrtQS3YM ― SUSANNA KOHONEN

Vaihtoehtoja esim. Microsoft Stream tai Youtube ― ANONYMOUS

Voiko Zoom-tallenteen tallentaa Streamiin
ja jakaa sitä kautta myös Moodleen?
Voi ― ANONYMOUS

Digipedagogiikan perusteet sosiaali-,
terveys- ja kuntoutusalan koulutuksessa
Avointen oppimateriaalien kirjasto aoe.ﬁ

Muuta kysyttävää & kommenttia

Avointen oppimateriaalien käytön
edistäminen

Tiivistys verkko-opetukseen siirtymisestä

AOE
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