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Digitaitopaja: Varmuutta tietokoneen käyttöön
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 vahvistamiseen ja rohkaista sekä ohjata tietokoneen 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.

Digitaitopaja: 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. Sähköpostia voi
käyttää tietokoneeseen asennetun sähköpostiohjelman kautta. Nykyään käytetään
usein sähköpostia myös internetselaimen kautta verkossa. Näin sähköpostin käyttö ei
rajoitu vain tietyllä tietokoneella olevaan ohjelmaan.

Digitaitopaja: 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.

Digitaitopaja: 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.
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.
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Digitaitopaja: 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.

Digitaitopaja: 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.

Digitaitopaja: 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.

Digitaitopaja: 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. Harjoitellaan sitä, kuinka
tekstillä ja kuvallisella kerronnalla tuodaan monipuolisuutta ja eloa esitykseen.
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Digitaitopaja: Ammatillinen tarina, osaaminen
ja verkostoituminen – sosiaalinen media
työllistymisen tukena
Sosiaalisessa mediassa voi hyödyntää tehokkaita kanavia, joissa voi ammatillisesti
verkostoitua, saada näkyvyyttä ja esitellä osaamista. Digitaitopajassa perehdytään
käytännönläheisesti LinkedInin eri ominaisuuksiin. Koulutuksessa selvitetään,
millainen on hyvä LinkedIn-profiili ja mihin asioihin profiilissasi kannattaa kiinnittää
huomiota.

Digitaitopaja: 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.

Digitaitopaja: Digitaidot kokonaisuutena –
pajasisältöjen kertaus
Tässä digitaitopajassa kerrataan kaikkien aikaisempien digitaitopajojen sisältöjä.
Lisäksi tutustutaan laitteiden monipuolisempaan ja laajempaan käyttöön. Koulutuksen
sisältö päätetään aikaisempien digitaitopajojen ja ryhmän toiveiden pohjalta.
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