
Ryhmän luominen ja lisenssien jakaminen Opepalvelussa

Lukion Särmä

1. Kirjaudu Otavan Opepalveluun.

2. Luo uusi ryhmä Lisää ryhmä -painikkeesta. Painike on sekä Opepalvelun etusivulla että Ryhmät-osiossa.

3. Anna ryhmälle nimi. Nimen minimipituus on kaksi merkkiä.

4. Valitse ryhmän tyyppi:

● Valitse ryhmän tyypiksi Jaa lisenssejä ja seuraa tehtäväsuorituksia,

o jos jaat opiskelijoille koulun hankkimia digioppimateriaalien lisenssejä

o jos haluat muokata digioppimateriaalia

o jos ryhmään liittyy sekä koulun hankkimia digioppimateriaaleja käyttäviä

opiskelijoita että itse digioppimateriaalinsa hankkivia opiskelijoita

o jos haluat seurata opiskelijoiden etenemistä tehtävissä Analytiikkapalvelussa.

● Valitse ryhmän tyypiksi Seuraa vain tehtäväsuorituksia,

o jos et jaa opiskelijoille koulun hankkimia lisenssejä vaan kaikki ryhmään liittyvät

opiskelijat hankkivat digioppimateriaalinsa itse mutta haluat seurata opiskelijoiden

etenemistä tehtävissä Analytiikkapalvelussa.

5. Valitse materiaalit, joiden lisenssit haluat jakaa opiskelijoille. Alla on esimerkkitapauksia eri tilanteista.

Esimerkkitapauksia Särmä 1 -moduulin lisenssien jakamisesta ryhmälle, kun lukioon on

hankittu Särmän digipaketti:

Valitse alla olevassa kuvassa näkyvät materiaalit ryhmääsi,

– jos kouluusi on hankittu Särmän digipaketti (sisältää digikirjan ja moduulikohtaiset suomi äidinkielenä

-digitehtävät)

– jos ryhmässäsi kaikki käyttävät suomi äidinkielenä -oppimateriaalia

– jos et halua muokata digioppimateriaaleja.

https://opepalvelu.otava.fi/


Valitse alla olevassa kuvassa näkyvät materiaalit ryhmääsi,

– jos kouluusi on hankittu Särmän digipaketti (sisältää digikirjan ja moduulikohtaiset suomi äidinkielenä

-digitehtävät)

– jos ryhmässäsi kaikki käyttävät suomi äidinkielenä -oppimateriaalia

– jos haluat muokata digioppimateriaaleja.

(Digiopetusaineiston lisääminen materiaaleihin mahdollistaa digioppimateriaalin muokkaamisen.)

Valitse alla olevassa kuvassa näkyvät materiaalit ryhmääsi,

– jos kouluusi on hankittu Särmän digipaketti (sisältää digikirjan ja moduulikohtaiset suomi äidinkielenä

-digitehtävät) ja S2-digipaketti (sisältää digikirjan ja moduulikohtaiset S2-digitehtävät)

– jos ryhmässäsi osa käyttää suomi äidinkielenä -oppimateriaalia ja osa S2-oppimateriaalia

– jos haluat muokata digioppimateriaaleja.

(Digiopetusaineiston lisääminen materiaaleihin mahdollistaa oppimateriaalin muokkaamisen.)

Esimerkkitapauksia Särmä 1 -moduulin lisenssien jakamisesta ryhmälle, kun lukioon on

hankittu Särmän yksittäisiä digituotteita:

Valitse alla olevassa kuvassa näkyvät materiaalit ryhmääsi,

– jos kouluusi on hankittu Särmän digituotteita yksittäin

– jos ryhmässäsi kaikki käyttävät suomi äidinkielenä -oppimateriaalia

– jos et halua muokata digioppimateriaaleja.

Valitse alla olevassa kuvassa näkyvät materiaalit ryhmääsi,

– jos kouluusi on hankittu Särmän digituotteita yksittäin



– jos ryhmässäsi osa käyttää suomi äidinkielenä -oppimateriaalia ja osa S2-oppimateriaalia

– jos haluat muokata digioppimateriaaleja.

(Digiopetusaineiston lisääminen materiaaleihin mahdollistaa oppimateriaalin muokkaamisen.)

HUOM! Jos haluat muokata Otavan digioppimateriaalia, valitse aina ryhmän materiaaleihin

moduulin digiopetusaineisto, esim. Särmä 1 (LOPS21) digiopetusaineisto. Vaikka lisäät ryhmään

opettajan digiopetusaineiston, opiskelijalla ei koskaan näy Opiskelijan maailmassa opettajan

materiaaleja (esim. Opettajalle-osion materiaaleja tai avointen kirjoitustehtävien vastauksia) vaan

ainoastaan opiskelijan digitehtävien sisällöt. Digiopetusaineiston valinta mahdollistaa tuotteen

muokkaamisen: opettajan digiopetusaineistoon tekemät muokkaukset (esim. lukujen järjestyksen

muuttaminen) päivittyvät myös opiskelijalle digitehtäviin.

6. Valitse, kenelle valitut materiaalit jaetaan.

● Valitse Jaa kaikille ja klikkaa tallenna, jos kaikki ryhmään liittyvät opiskelijat ovat oikeutettuja

ryhmään liittämääsi opiskelijan digioppimateriaalin.

● Valitse Käytä tuotekoodia ja klikkaa tallenna, jos haluat jakaa jonkun ryhmään liittämistäsi

oppimateriaaleista vain osalle opiskelijoista ja jonkun toisen oppimateriaalin lopuille (esim. suomi

äidinkielenä -oppimateriaalin osalle ja S2-oppimateriaalin osalle) tai jos ryhmään liittyy opiskelijoita,

jotka hankkivat digioppimateriaalin lisenssin itse. Opiskelijat ottavat digioppimateriaalin käyttöönsä

Opiskelijan maailmassa opettajalta saamallaan tuotekoodilla.

7. Voit halutessasi tarkastella, ketkä opiskelijat ovat ottaneet digilisenssejä käyttöön. Tämä onnistuu

luomassasi ryhmässä, jos olet valinnut Jaa lisenssejä ja seuraa tehtäväsuorituksia. Napauttamalla ryhmään

liittyneen opiskelijan nimen perästä Näytä näet erittelyn lisensseistä ja niiden voimassaoloajoista. Jos

kappalemäärä on 0, opiskelija ei ole aktivoinut digilisenssiä käyttöönsä.

https://opiskelija.otava.fi/login


LOPS 2016

Miten opettaja voi seurata opiskelijoiden digituotteen analytiikkaa, jos opiskelija on itse

hankkinut lops 2016:n digituotteen lisenssin?

1. Luo ryhmä Opepalvelussa:

● Luo uusi ryhmä Lisää ryhmä -painikkeesta. Painike on sekä Opepalvelun etusivulla että

Ryhmät-osiossa.

● Anna ryhmälle nimi. Nimen minimipituus on kaksi merkkiä.

● Valitse ryhmän tyypiksi Seuraa vain tehtäväsuorituksia.

● Valitse kurssi, jonka suorituksia haluat seurata. Paina Tallenna.

2 . Esiin tulee luomasi ryhmä ja kutsukoodi, jolla kutsut opiskelijat ryhmään.

● Jaa kutsukoodi opiskelijoille haluamallasi tavalla.

● Opiskelijat liittyvät ryhmään Opiskelijan maailmassa Ryhmät -välilehdellä.

● Opiskelija painaa Liity ryhmään -painiketta ja syöttää opettajalta saamansa kutsukoodin Syötä

koodi -kenttään.

3. Pääset analytiikkaan digiopetusaineiston oikeasta yläkulmasta.
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