Kuopion kaupunki

Digitaitopajojen koulutuskokonaisuus
Koulutuksen tavoitteena on laajentaa digitaitojen osaamista. Digitaitopajaan
osallistujalla on mahdollisuus kehittää aiemmin oppimaansa vastaamaan
tämän päivän digitaalisen toimintakulttuurin vaatimuksia ja työskentelytapoja
työelämässä. Voit aloittaa siitä digitaalisen työelämätaidon pajasta, missä koet
eniten tarvitsevasi tukea.
Koulutus koostuu 12 Digitaitopajasta, joista kukin on kestoltaan 4 tuntia.
Koulutustilaisuudet sisältävät opetusta, keskusteluja, tehtäviä ja niiden
pohdintaa sekä tutustumista laitteiden, ohjelmien tai palvelujen käyttöön.
Digitaitopajojen sisällöt esitellään tässä esitteessä pajakohtaisesti. Koulutuksen
sisältöön vaikuttavat kuitenkin aina ryhmän lähtötilanteen osaamisen taso.
Koulutuspaikkana toimivat Kuopion kansalaisopiston päätoimipisteen tilat,
tarkempi koulutusluokka on kunkin digitaitopajan esittelyn kohdalla.
Tule mukaan oppimaan ja ottamaan uudet digitaidot haltuun!
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Digitaitopajat (14 kpl)
A. Digi- ja teknologiataidot
B. Mediataidot ja sosiaalinen media
C. Informaatiotaidot
A – Digitaitopaja 1: Varmuutta tietokoneen käyttöön 1
A – Digitaitopaja 2: Varmuutta tietokoneen käyttöön 2
C – Digitaitopaja 3: Mobiililaitteen käytön alkeet
A – Digitaitopaja 4: Varmuutta mobiililaitteen käyttöön
A – Digitaitopaja 5: Sähköposti ja oma tili
C – Digitaitopaja 6: Internetin käyttötaidot
B – Digitaitopaja 7: Työelämän sosiaalinen media
C – Digitaitopaja 8: Kaikki tieto internetissä? – Tiedonhaun perusteita
C – Digitaitopaja 9: Tieto pilvessä – tiedonhallinta ja pilvipalvelut
B – Digitaitopaja 10: Kuvat ja videot
B – Digitaitopaja 11: Visuaaliset esitykset ja julkaisut
A, B, C – Digitaitopaja 12: Kokonaisvaltainen digiavusteinen toiminta
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Digitaitopaja 1: Varmuutta tietokoneen käyttöön 1
Tietotekniikka kuuluu erottamattomana osana nyky-yhteiskunnassa arkeen ja
työelämään. Tietoteknisiä taitoja pidetään jo kansalaisen perustaitoina ja –
valmiuksina. Tässä digitaitopajassa on tavoitteena antaa valmiuksia
tietotekniikan perusosa-alueiden oppimiseen ja rohkaista sekä ohjata
tietokoneen itsenäiseen hyödyntämiseen.
Sisältö:
-

tietokoneen rakenne ja peruskäyttö
perusasetukset ja verkkoyhteydet
tietokoneen työpöytä ja kuvakkeet
tiedostojen käyttö

Huomioitavaa:
Osallistujalla on ollut tietotekniikan perustaidot aikoinaan tai ei ole taitoja
ollenkaan. Voit tuoda mukanasi oman PC-kannettavan. Koulutuksen sisältöön
vaikuttaa ryhmän koko.
Ajankohta: ma 30.8.2021 ja ma 11.10.2021
Koulutustila: D150 Atk, 2 krs., Puistokartano, Puistokatu 20, Kuopio
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Digitaitopaja 2: Varmuutta tietokoneen käyttöön 2
Digitaitopajan tavoitteena on antaa valmiuksia tietotekniikan eri osa-alueiden
oppimiseen ja rohkaista sekä ohjata tietokoneen monipuoliseen itsenäiseen
hyödyntämiseen. Tässä koulutuksessa saat myös tietoa tämänhetkisistä ja
tulevaisuuden mahdollisuuksista tietokoneen näkökulmasta. Erilaisten
laitteiden kirjo on tällä hetkellä laaja ja uudenlaisia ratkaisuja tulee
kehittymisen myötä myös tulevaisuudessa.
Koulutuksen sisältö:
-

Windowsin käytön perusasiat
tiedostojen hallinta
järjestelmän asetukset
tietotekniikan kehityssuunta

Huomioitavaa:
Osallistujalla on alkeistaidot tai on osallistunut Varmuutta tietokoneen käyttöön
1 –digitaitopajaan. Voit tuoda mukanasi oman PC-kannettavan.
Ajankohta: ke 1.9.2021 ja ke 13.10.2021
Koulutustila: D150 Atk, 2 krs., Puistokartano, Puistokatu 20, Kuopio
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Digitaitopaja 3: Mobiililaitteen käytön alkeet
Vaikka tietotekniikka ja tietokoneet ovat olleet osa yhä useamman elämää jo
pitkään, vaatii tekniikan ja laitteiden kehitys meiltä kaikilta myös tietojen ja
taitojen säännöllistä päivittämistä. Tässä digitaitopajassa tutustutaan
kosketusnäytöllisen älypuhelimen tai tablet-tietokoneen käyttöön.
Sisältö:
-

laitteen peruskäyttö ja turvallinen käsittely
laitteen eri osat, painikkeet, liitännät ja lisälaitteet
perustoiminnot ja -asetukset
sovellusten perusteet

Huomioitavaa:
Osallistujalla ei tarvitse olla ollenkaan kokemusta mobiililaitteiden käytöstä.
Saat käyttöösi koulutuksessa Applen iPad-tabletin. Voit tuoda mukanasi myös
oman älypuhelimesi tai tablet-laitteen.
Ajankohta: ma 6.9.2021 ja ma 25.10.2021
Koulutustila: D150 Teoria, 2 krs., Puistokartano, Puistokatu 20, Kuopio
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Digitaitopaja 4: Varmuutta mobiililaitteen käyttöön
Työelämässä hyödynnetään nykyään paljon mobiililaitteita eli älypuhelinta ja
tablettia useilla eri aloilla. Mobiililaitteet useine sovelluksineen tuovat
verkkopalvelut ja ohjelmat käsiesi ulottuville paikasta riippumatta, ja sopivat
näin myös liikkuvaan työhön.
Sisältö:
-

eri käyttöjärjestelmät – Android ja iOS
laitteen asetuksien optimointi
sovelluksien mahdollisuudet
laitteen ylläpito

Huomioitavaa:
Osallistujalla on alkeistaidot tai on osallistunut Mobiililaitteen käytön alkeet –
digitaitopajaan. Saat käyttöösi koulutuksessa Applen iPad-tabletin. Voit tuoda
mukanasi myös oman kosketusnäytöllisen mobiililaitteesi.
Ajankohta: ke 8.9.2021 ja ke 27.10.2021
Koulutustila: D150 Teoria, 2 krs., Puistokartano, Puistokatu 20, Kuopio
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Digitaitopaja 5: Sähköposti ja oma tili
Sähköposti on helppo ja paljon hyödynnetty viestintäväline, ja sitä käytetään
aktiivisesti myös työelämässä. Tässä digitaitopajassa on tavoitteena ottaa
käyttöön oma tili ja harjoitella käyttämään sähköpostin perustoimintoja.
Sisältö:
-

sähköpostipalvelut
tilin luominen ja kirjautuminen
sähköpostipalvelun toiminnot
sähköpostiviestin rakenne ja viestin lähetys
viestin vastaanottaminen ja vastaaminen
liitetiedostot

Huomioitavaa:
Sopii henkilöille, joilla on tietokoneen käytön vähäiset taidot tai perustaidot.
Ajankohta: ma 13.9.2021 ja ma 1.11.2021
Koulutustila: D150 Atk, 2 krs., Puistokartano, Puistokatu 20, Kuopio
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Digitaitopaja 6: Internetin käyttötaidot
WWW-sivujen käyttö on useimmille hyvin yleistä ja arkista. Usein sähköisiä
palveluita käytetään edelleen verkkosivujen kautta, vaikka mobiililaitteiden
sovellusten merkitys onkin kasvanut viime vuosina. Digitaitopajassa internetiin
tutustumisen myötä vahvistuu laajempi tietämys tietoverkkojen toiminnasta ja
työelämässä tarvittavista käytännön vinkeistä.
Sisältö:
-

tarjolla olevat selaimet
nettiselaimen peruskäyttö
käytännön vinkit monipuoliseen käyttöön
internetin turvallinen käyttö

Huomioitavaa:
Koulutuksen aikana voidaan hyödyntää useampaa eri päätelaitetta. Sopii
henkilöille, joilla on tietokoneen käytön perustaidot.
Ajankohta: ke 15.9.2021 ja ke 3.11.2021
Koulutustila: D150 Atk, 2 krs., Puistokartano, Puistokatu 20, Kuopio
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Digitaitopaja 7: Työelämän sosiaalinen media
Koulutuksessa tutustutaan keskeisimpiin sosiaalisen median sovelluksiin ja
niiden pääasiallisiin käyttötapoihin. Sosiaalinen media, tuttavallisemmin
"some", tarkoittaa ihmisten välistä virtuaalista kanssakäymistä, jossa luodaan,
jaetaan ja vaihdetaan tietoa, ideoita, kuvia ja videoita. Tämä jakaminen voi
tapahtua virtuaalisissa ryhmissä, yhteisöissä ja verkostoissa tai esimerkiksi
pelkästään työyhteisön sisällä.
Sosiaalinen media on nykyisin yleinen tapa pitää yhteyttä, seurata uutisointia
ja jakaa sisältöjä verkossa. Sosiaalisen median palveluun muodostuva
käyttäjäprofiili on oleellinen osa henkilön digitaalista identiteettiä.
Sisältö:
-

sosiaalisen media ja sen toimintaperiaatteet
keskeisimpien palveluiden käyttöönotto
palveluiden erot yksityisyyden ja eri toimintojen näkökulmasta

Huomioitavaa:
Sopii henkilöille, joilla on tietokoneen käytön perustaidot. Osallistujalla tulee
olla oma sähköpostiosoite, johon pääsee kirjautumaan nettiselaimesta tai
omalta puhelimelta.
Ajankohta: ma 20.9.2021 ja ma 8.11.2021
Koulutustila: D150 Atk, 2 krs., Puistokartano, Puistokatu 20, Kuopio
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Digitaitopaja 8: Kaikki tieto internetissä? –
Tiedonhaun perusteita
Miten löydän olennaisen tiedon verkosta? Tämä digitaitopaja tarjoaa välineitä
monipuoliseen ja tehokkaaseen tiedonhakuun. Tavoitteena on tutustua
internetin mahdollisuuksiin tiedon tarjoajana sekä antaa välineitä ajantasaisen
tiedon hakuun. Edistyneitä hakutoimintoja on käytettävissä myös omassa
laitteessa.
Sisältö:
-

tiedonhaun perusteita
hakukoneet ja linkkikirjastot
sosiaaliset verkostot tiedonhaussa
lähteen arviointi ja vaikuttamisen keinot
kuvapankit ja vapaasti hyödynnettävät kuvat

Huomioitavaa:
Koulutuksen aikana voidaan hyödyntää useampaa eri päätelaitetta. Sopii
henkilöille, joilla on tietokoneen ja internetin käytön perustaidot.
Ajankohta: ke 22.9.2021 ja ke 10.11.2021
Koulutustila: D150 Atk, 2 krs., Puistokartano, Puistokatu 20, Kuopio
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Digitaitopaja 9: Tieto pilvessä – tiedonhallinta ja
pilvipalvelut
Tiedonhallinta on tiedon keräämistä, organisointia ja tallentamista niin, että
tieto saadaan tarkoituksenmukaisesti ja hallitusti käyttöön. Tässä
digitaitopajassa tiedonhallinnalla tarkoitetaan sekä omassa laitteessa että
verkkopalveluissa olevia tietoja. Pilvipalvelut tarjoavat henkilökohtaista ja
ilmaista tallennustilaa sekä mahdollisuuden hallita jakamista eri henkilöille.
Sisältö:
-

pilvipalveluista niiden toimintalogiikkaan
laitteen ja sovellusten tallennuksen mahdollisuudet
tiedostojen siirtäminen samassa laitteessa

Huomioitavaa:
Sopii henkilöille, joilla on tietokoneen ja internetin käytön perustaidot. Voit
tuoda halutessasi omia laitteita mukana, kuten kannettavan, älypuhelimen tai
tabletin.
Ajankohta: ma 27.9.2021 ja ma 15.11.2021
Koulutustila: D150 Atk, 2 krs., Puistokartano, Puistokatu 20, Kuopio
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Digitaitopaja 10: Kuvat ja videot
Vaikkei itse käsittelisikään kuvia, kuvankäsittelyn mahdollisuuksien
ymmärtäminen on tärkeää medialukutaidon kannalta. Itse otetun kuvan laadun
parantaminen yksinkertaisin toimenpitein on nykypäivän perustaitoja.
Kuvaamisen ja videoiden sovellukset tarjoavat monipuolisesti toimintoja, joilla
voi parantaa tuotoksiesi laatua. Kuvien ja videoiden valmistuttua jakaminen on
helppoa mobiililaitteiden avulla.
Sisältö:
-

mobiilikuvauksen ja videoiden perusteet
kuvanmuokkauksen ohjelmat ja mahdollisuudet
tallentaminen ja julkaisu

Ajankohta:
Koulutustila: D150 Teoria, 2 krs., Puistokartano, Puistokatu 20, Kuopio
Huomioitavaa: ke 29.9.2021 ja ke 17.11.2021
Koulutuksen aikana hyödynnetään useampaa eri päätelaitetta. Sopii henkilöille,
joilla on tietokoneen ja mobiililaitteiden käytön perustaidot. Saat käyttöösi
koulutuksessa Applen iPad-tabletin. Voit myös tuoda mukaasi oman
älypuhelimen tai tabletin.
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Digitaitopaja 11: Visuaaliset esitykset ja julkaisut
Työelämässä ja arjessa tehdään usein erityyppisiä julkaisuja, esityksiä,
uutiskirjeitä, asiakirjoja, kutsuja ja ansioluetteloita. Tässä digitaitopajassa
tutustutaan visuaalisten esitysten luomiseen helppokäyttöisillä nettityökaluilla
ja toimisto-ohjelmilla. Harjoitellaan sitä, kuinka tekstillä ja kuvallisella
kerronnalla tuodaan monipuolisuutta ja eloa esitykseen.
Sisältö:
-

erilaiset esitys- ja visualisointiohjelmat
monipuolinen hyödyntäminen ja muokkaus
tallentaminen ja julkaisu

Huomioitavaa:
Koulutuksen aikana voidaan hyödyntää useampaa eri päätelaitetta. Sopii
henkilöille, joilla on tietokoneen ja mobiililaitteiden käytön perustaidot.
Ajankohta: ma 4.10.2021 ja ma 22.11.2021
Koulutustila: D150 Atk, 2 krs., Puistokartano, Puistokatu 20, Kuopio
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Digitaitopaja 12: Kokonaisvaltainen digiavusteinen
toiminta
Tässä digitaitopajassa laajennetaan näkemystä kokonaisvaltaisesta
työskentelystä digitaalisessa maailmassa. Koulutuksessa syvennetään tietoutta
eri pilvipalveluihin ja siihen, kuinka tiedostoja ja kuvia siirrellään eri
pilvipalvelujen ja laitteiden välillä. Tässä koulutuksessa saadaan tietoa
tämänhetkisistä sekä tulevaisuuden mahdollisuuksista. Erilaisten laitteiden ja
ohjelmistojen kirjo on laaja ja uudenlaisia ratkaisuja kehitetään jatkuvasti.
Sisältö:
-

soveltava pilvipalveluiden käyttö
digitaaliset tiimityökalut ja kokouspalvelut
sähköiset palvelut ja tunnistautuminen
digitaalisuuden kehityssuuntia

Huomioitavaa:
Koulutuksen aikana hyödynnetään useampaa eri päätelaitetta. Sopii henkilöille,
joilla on tietokoneen, internetin ja mobiililaitteiden käytön perustaidot.
Ajankohta: ma 6.10.2021 ja ma 24.11.2021
Koulutustila: D150 Atk, 2 krs., Puistokartano, Puistokatu 20, Kuopio
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