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Aloitetaan
Kuten jo mainittiinkin verkko-oppimista käsittelevässä kappaleessa,
verkko-oppimisympäristöt eroavat läsnäoloympäristöistä. Niillä on kuitenkin myös
joitain järjestelyyn ja oppimisen suunnitteluun liittyviä samankaltaisuuksia.

Mitä opin täältä ja miksi?

Tässä luvussa päämäärämme on, että kouluttaja pystyy rakentamaan verkkokurssinsa
hyvissä ajoin ja kiinnittämään huomiota tiettyihin seikkoihin oppiessaan. Tästä syystä
esitetään vakiintuneet oppimisen teoriat sekä myös ADDIE-malli. Nämä auttavat kouluttajaa
rakentamaan sopivia verkkokoulutuksia olosuhteisiin nähden (kohderyhmä, ryhmän koko,
mediamuoto, jne.)

Millaista sisältöä löydän täältä?

Tässä kappaleessa kuvaillaan tunnetut oppimisen teoriat (behaviorismi, kognitivismi,
konstruktivismi). Tämän pohjalta oppija oppii, kuinka luoda verkkokurssikonsepti
ADDIE-mallin mukaan. Lopuksi verkkokouluttaja kykenee luomaan hyvin valmisteltuja ja
motivoivia oppimismateriaaleja. Vain kaikkien kolmen komponentin sekoitus (oppimisen
teorioiden huomioiminen, kurssikonseptin kehittäminen ja opintosisällön /materiaalien
tuottaminen) johtaa varmuuteen siitä, että verkkokoulutus voi olla onnistunut.

Oppimisen teorioita
Kaikki oppimisen teoriat keskittyvät saman kysymyksen ympärille: Kuinka ihmiset voivat
oppia parhaiten? Ratkaisut tähän kysymykseen voivat olla kovin moninaiset, kuten voit lukea
seuraavista selityksistä:

Behaviorismi

Koira, kulho ja kello: Pavlovin koe

Olet varmaankin kuullut “Pavlovin koirasta”. Tässä kokeessa koira altistui kahdelle
erilaiselle ärsykkeelle: kulholle täynnä ruokaa, sekä soivalle kellolle. Ärsykkeiden
vaikutus mitattiin tarkistamalla koiran syljeneritys.

Alussa koiran syljeneritys ei nouse kellon soidessa, mutta lopussa nousee. Tätä kutsutaan
klassiseksi ehdollistumiseksi. Kokeen aikana koira oppii yhdistämään kellon ja ruoan. Nyt
koira luulee saavansa ruokaa kellon soidessa. Ehdollistaminen on opetettu ja täytyy
aktivoida aika ajoin, jotta se toimii - jos näin ei tehdä, se unohtuu. Ehdollistamisen
unohtamista kutsutaan “sammuttamiseksi”.
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Mitä on behaviorismi?

Behaviorismi kertoo, että ärsykettä (esim. ruoka, kello) seuraa reaktio. Tämä on niin kutsuttu
ärsyke-reaktio malli. Ärsykkeen vaikutusta voidaan heikentää yhdistämällä ärsyke johonkin
negatiiviseen.

Kuinka voin käyttää behaviorismia?

Yksi behaviorismin ydinviesteistä on, että opimme paremmin, kun koemme
oppimisen/opiskelun jonain positiivisena. Yhdistä tämä periaate omaan kurssiisi. Mikä voisi
toimia positiivisena ärsykkeenä?

● Kehuminen: Kehu kurssisi osallistujia henkilökohtaisesti kaikista opiskellessaan
ylitsepääsemistään esteistä, sekä kaikesta heidän edistyksestään. Jokainen on
aloittanut pienestä.

● Hupi/jännitys: Näytä kurssisi osallistujille, että olet iloinen heidän
osallisuudestaan. Koeta myös näyttää omaa intoasi aiheeseen.

● Motivaatio: Motivoi osallistujia ja luo ystävällinen ja iloinen ympäristö kurssillasi.

Kognitivismi

Ihminen ja kone

Kognitivismi on psykologian teoria. Kognitivismilla on laajempi perspektiivi oppimisen
prosesseista ihmisissä kuin behaviorismilla. Kognitivismin mukaan ei mietittävänä ole
ainoastaan ärsykkeitä (kello, ruoka), vaan monimutkaisia sisäisiä prosesseja (“kognitiivisia
prosesseja”). Kognitivistit näkevät ihmisen metaforisena koneena.

● Ihminen reagoi objektiivisen todellisuuden “syötön” esimerkiksi silloin, kun joku
sanoo “Herätys!”

● Tämä syöttö käsitellään aivoissamme, eli esimerkiksi informaatio “Herätys”
huomioidaan, ei huomioida, tai ratkaistaan. Nämä ovat sisäisiä, kognitiivisia
prosesseja.

● Ihminen vuorostaan antaa “tuoton”, esimerkiksi he saattavat herätä.

Mitä on kognitivismi?

Kognitivismi on erilainen vastaus kysymykseen, kuinka opimme parhaiten. Toisin kuin
behaviorismissa, sisäiset prosessit ymmärretään tärkeiksi ja selkeytyy, että jokainen reagoi
eri tavoin tietoon.

Kuinka voin käyttää kognitivismia?

Behaviorismin vastaus oppimiseen on toisto; Kognitivismin mukaan toisto sen sijaan ei
itsessään ole tarpeeksi. On myös hyödyllistä ymmärtää, mitä opit:

● Korosta! Korosta tärkeä tieto (sekä suunnittelussa että kirjoituksessa), jotta teksti
olisi mielenkiintoista, muttei kuitenkaan liian yksityiskohtaista.
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● Aktivoi aiempi tieto! Mitä mahtavat osallistujat tietää jo valmiiksi? Sisällytä se
kurssiin.

● Lyhyt ja sievä. Esitä sisältö rakenteellisesti ja lyhyesti!
● Ulkoa opetteleminen! Myös kognitivismi uskoo toiston olevan hyödyllistä. Anna

oppijoiden soveltaa oppimaansa.
● Palaute: Ehkä haluaisit korjata osallistujien työtä. Mutta mitä ikinä teetkin:

rakentava kritiikki on avain!

Konstruktivismi

● Subjektiivisuus
● Konstruktivismi menee vielä pidemmälle kuin kognitivismi. Tämä teoria

keskittyy paljon enemmän jokaisen ihmisen subjektiivisuuteen.

Selitetään teoria oikealla olevan kuvan avulla. Konstruktivismin mukaan:

● Jokainen ihminen sisäistää aistimuksia todellisuudesta, kuten ruusun
tuoksu. (kuva)1.

● Nämä aistimukset prosessoidaan (tulkitaan) aivoissa, esim. ruusun tuoksu
tulkitaan ruusun tuoksuksi ja arvioidaan.

Mitä on konstruktivismi?

● Konstruktivismin mukaan: ei ole objektiivista todellisuutta. Rakennamme
todellisuutemme kokemustemme perusteella. Kun opimme, henkilökohtaisilla
taustoillamme on suuri rooli. Jokainen palanen uutta tietoa, jonka opimme,
rakentuu uudelleen aivoissamme suhteessa aiempaan tietoomme.

● Jos opettaja tahtoisi selittää sinulle rakkauden, hän saattaisi käyttää sanoja kuten
“läheisyys”, “yhteys”, “luottamus” ja mahdollisesti seksuaalisuus. Me otamme
nämä tiedot ja rakennamme ne uudelleen aivoissamme. Saatamme yhdistää
tämän aikaisempiin kokemuksiimme vahvoista tunteista ja/tai rakkaudesta,
mutta me kaikki yhdistämme siihen jotain erilaista.

Mitä tulee konstruktivismiin, olet ennemminkin ohjaaja kuin opettaja. Sinä annat tiedon,
mutta oppijan täytyy itse jälleenrakentaa tieto. Voit vain auttaa häntä tässä.

● Pieniä palasia: Esitä sisältö loogisessa, perusteellisesti pohditussa
järjestyksessä, pieninä tiedon palasina.

● Kokeilua: Anna oppijoille mahdollisuus kokeilla oppimaansa.
● Auta! Auta oppijoita ymmärtämään oppimaansa2.

2
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Verkkokoulutuksen konseptin kehittäminen
Nyt sinulla on hyvä yhteenveto oppimisen teorioista ja muistat varmasti erityyppiset oppijat
kappaleesta neljä (“Oppijan uusi rooli”).

Mutta milloin koulutuskonsepti on “räätälöity” kohderyhmälleni? Mitä tekijöitä voin määrätä?
Mitä näkökulmia minun täytyy huomioida?

Käsitteellisesti tähän kysymykseen löytyy helpompikin vastaus, sillä tämä riippuu aina
kustakin päämäärästä, jotka ovat yhteydessä toisiinsa pätevyyden toimenpiteessä.
Kuitenkin, jos katsotaan konkreettisemmin koulutuksellisten toimenpiteiden kehitystä,
vastaus kysymykseen näyttää vaikeutuvan. Sillä on monia muuttujia, joilla on määräävä
vaikutus kehitykseen. Opetus- ja oppimistavoitteiden lisäksi tämä riippuu oppimisryhmän
koosta ja rakenteesta, jossa taas vaikuttavat useat asiayhteydet: oppijoiden tausta sekä
heidän keskinäiset aikaisemmat tietonsa ovat tärkeässä asemassa.

Esimerkki 1: Monet vanhemmat ihmiset ovat liikkuvuudeltaan rajoitteisia (aika,
fyysiset rajoitukset, jne.) eivätkä voi hyödyntää institutionaalisia
koulutusmahdollisuuksia. Verkko-oppimistarjous olisi tälle kohderyhmälle paras tapa.

“Räätälöity” koulutus tulisi siksi suunnitella niin, että henkilöt voivat kirjautua sisään ajallisesti
joustavasti ja tutkia tietosisältöä omien tarpeidensa, oppimisnopeutensa sekä
opintopolkunsa mukaan.

Varsinkin verkko-oppimisympäristöissä on tärkeää huomioida erilaiset menestykseen
vaikuttavat tekijät koulutuskonsepteja kehitettäessä!

Pätevöitymistoimenpiteiden kehityksestä voidaan eritellä seitsemän eri vaihetta:

● vaatimusten määrittäminen,
● kohderyhmäanalyysi,
● (oppimisen) päämäärän määrittäminen,
● konseptin kehittäminen,
● oppimismedian/dokumenttien kehittäminen
● konseptin testaaminen ja
● toteutus ja onnistumisen valvonta3.

Digitaalisen oppimisympäristön kehittäminen ADDIE-mallin mukaan
Hyvän verkko-oppimisympäristön pohjana on aina perusteellisesti harkittu strategia ja
kehitysprosessi. Yksi parhaista tunnetuista malleista tässä asiayhteydessä on ADDIE-malli.

Graafin lähde: itse tehty

3
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1. Analysoi:

Yksityiskohtaisen analyysin tulee sijoittua minkä tahansa verkko-oppimisympäristön
kehityksen alkuun. Tätä mallin ensimmäistä vaihetta kuvaa kaksi tärkeää pääpiirrettä:

● Koulutustarpeiden analyysi: Aloita analyysilla, sillä tänä mahdollistaa
verkko-oppimisen tärkeyden ja herkkyyden selkeyttämisen. Tämän analyysin
avulla odotukset voidaan tunnistaa ja myös mitata.

● Kohderyhmä-analyysi: Jos koulutustarpeiden analyysi osoittaa verkkokurssin
tosiasiallisen tarpeen, kohderyhmä (oppijat) analysoidaan myöhemmässä
vaiheessa. Hyödyllisiä kysymyksiä ovat:

o Minkä tasoista tietoa oppijoilla on?

o Onko saatavilla tietoa sukupuolesta, iästä, syntyperästä, aiemmasta
tiedosta, aiemmasta koulutuksesta, jne.?

On tärkeää löytää mahdollisimman paljon tietoa kohderyhmästä. Sillä mitä enemmän
taustatietoa sinulla on, sitä helpompi verkkokurssin tarjoaminen on räätälöidä oppijoille niin
täsmällisesti kuin mahdollista. Kun nämä kaksi analyysia on suoritettu ja saatettu loppuun,
on hyödyllistä korjata saavutetut oivallukset projektisuunnitelmaan.

2. Suunnittele

Termi “suunnittelu” ei tarkoita pelkästään visuaalista ulkoasua, vaan myös “media-didaktista
suunnittelua”, materiaalien pedagogista ymmärtämistä.

Kuvittele, että sinun täytyisi rakentaa talo ilman rakennussuunnitelmaa. Juuri niin, et pysty.
Sama asia, jos tahdot kehittää verkko-oppimista kehittämättä ensin selkeää konseptia.  Tulet
huomaamaan: On paljon helpompaa kehittää verkkokurssi, jos sinulla on jo selkeä idea
tekstien, median ja navigaation koordinoinnista. Lisäksi tämä lähestymistapa auttaa sinua
määrittelemään yksityiskohtaisemmin, millaisia resursseja tarvitaan verkkokurssia varten, ja
kuinka saatavilla olevia taloudellisia resursseja voidaan käyttää järkevästi. ADDIE-mallin
toisessa vaiheessa, suunnitteluvaiheessa, tulee mainita seuraavat asiat:

● Kuvakäsikirjoitus: Tämä dokumentti tarkentaa jokaisella kurssisivulla näytettäviä
elementtejä. Verkko-oppimisen tavasta riippuen, kuvakäsikirjoituksen tulisi myös
olla sovellettu sen mukaisesti.

● Prototyyppi: Tämä on ensimmäisen, alustavan verkkokurssiversion malli, tiettyjen
toimintojen tai konseptien testaamiseen.

Kun eräänlainen “tiekartta” on luotu verkkokurssia varten, kurssin kehittäminen voi myös
alkaa.

3. Kehitys

Verkkokurssin kehittäminen voi nyt alkaa. Jälleen kerran on kaksi askelta huomioitavaksi:

● Sisällön luominen: Tämä tarkoittaa sisällön kehitystä, suunnittelun ja graafisten
elementtien sisällytystä, multimediaa, värejä, asettelua ja fontteja. Lisäksi
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ajatellaan navigoinnin sisällyttämistä, vuorovaikutusta, rakennettavia
tehtäviä/kokeita tai testejä.

● Testaus: Kun sisältöä luodaan, sitä on tärkeää myös testata. Tärkeät testattavat
osat: oikeinkirjoitus, kielioppi, oppimistavoitteet, navigointi ja kurssin toiminnot.
Testaus tapahtuu yleensä samanaikaisesti kehitysvaiheen kanssa, jotta
mahdollisesti ilmenevät viat tai ongelmat voidaan löytää ja korjata niin aikaisessa
vaiheessa kuin mahdollista.

4. Sisällytä

Kun kurssi on kehitetty ja perusteellisesti testattu, se voidaan julkaista kohderyhmään
kuuluville oppijoille. On yleensä kaksi tapaa tarjota verkko-oppimista: Internet tai oppimisen
hallintajärjestelmät (LMS):

● Internet: Jos tavoitteena ei ole kartoittaa oppimisen käyttäytymistä, on mahdollista
ladata verkkokurssi suoraan internetiin. Oppijat voivat päästä kurssille kouluttajan
aikaisemmin luoman linkin kautta, joka sallii heille suoran pääsyn kurssille. Kuten
yllä mainittiin, tässä vaihtoehdossa (internet) yksilöiden oppiaktiviteetteja ei voi
seurata tai arvioida. Tämä tarkoittaa myös sitä, ettet saa tietoa siitä, ovatko
oppilaat aloittaneet kurssia ollenkaan, suorittivatko he kurssin loppuun asti, kuinka
kauan kunkin yksilön oppiaktiviteetti kesti tai oliko heillä vaikeuksia, virheitä tai
ongelmia kurssin käytössä.

● LMS: Kuitenkin, jos osallistujien oppimisprosessin seuraaminen on kouluttajalle
tärkeää, on suositeltavaa tuoda verkkokurssi saataville LMS:ää käyttäen. Riippuen
siitä, Mitä LMS:ää käytät (avoin lähdekoodi vai maksullinen järjestelmä), saat
pääsyn erilaisiin funktioihin. Sääntönä on, että jokaisella LMS:llä on niin kutsuttu
seurantatoiminto (voi vaihdella hieman laajuudeltaan) oppimisen kehityksen ja
oppijoiden aktiviteettien seurantaa varten. Kouluttajana saat hyvän
yleiskatsauksen siitä, ovatko osallistujat suorittaneet moduulin vai eivät, ja kuinka
paljon käsittelyaikaa he ovat tarvinneet.

5. Arvioi

ADDIE-mallin viimeisessä vaiheessa, arviointivaiheessa, päämääränä on verrata
tarveanalyysin tuloksia (alussa) nyt päätökseen saatetun verkkokurssin kanssa. Seuraavat
kysymykset voivat olla hyödyllisiä: 1) Ovatko odotukset täyttyneet? 2) Onko oppimisen
kehitys mitattavissa?

Arviointi käsittää siis kaksi puolta: yhtäältä, kurssin kohderyhmän mielipiteet, ja toisaalta
tavoitteiden saavuttaminen.  Jokainen mallin vaihe on suunniteltu takaamaan korkealaatuisen
verkkokurssin kehittymisen ja toimii parhaiten mukautettuna oppijoiden tarpeisiin4.

4
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Esimerkkejä
Tiedon opettaminen

Sinut tunnetaan täydellisen Windsor-solmun sitomisesta, joten päätät julkaista
kurssin blogissasi. Tässä on joitakin asioita, joita sinun täytyy harkita opettaaksesi

muille tietoa, jonka itse olet tiennyt pitkään; kuinka selittää askeleet aloittelijalle; kuinka
visualisoida, mitä tehdä solmulla. Lisäksi, kuinka aiot säilyttää lukijan mielenkiinnon, vaikka
he saattaisivatkin epäonnistua muutamia kertoja? Onko tapoja saada tieto säilymään?

Harjoituksia
Hyvää verkkokoulutuskonseptia luodessa on useita näkökohtia, joita täytyy ottaa
huomioon. Osallistujien oppimisen onnistuminen voidaan taata ainoastaan, jos
kaikki tekijät sisällytetään asianmukaiseen viitekehykseen. Kaikkein tärkeimpien
periaatteiden tunnistamisessa auttava teoria on Richard E. Mayerin Cognitive

theory of multimedia learning (2001)5, eli Multimediaoppimisen kognitiivinen teoria.

Harjoitus 1: Luo verkkokoulutuskonsepti

Tämä kappale käsitteli kurssin suunnittelua ja asianmukaisten oppimismateriaalien
tuottamista verkkokurssille.

Koeta luoda oma verkkokurssikonseptisi yllämainittujen periaatteiden mukaan (katso
periaatteet Richard E Mayerin Cognitive theory of multimedia learning [2001] -teoksesta):

1. Mitä sinun tulee pitää mielessä?
2. Mikä poikkeaa luokkahuonekoulutuksesta?

Harjoitus 2: Taskulamppu-metodi

Kokeile erilaisia suunnittelumahdollisuuksia verkkokurssiesi osallistujien
kanssa. Mitä vastaanotetaan hyvin? Mitä sinun tulisi tehdä tai muuttaa ensi
kerralla? Oliko media sopivaa sisällön kommunikoimiseen? Koulutuksen

lopussa voit hyvin pyytää palautetta verkkokurssistasi käyttämällä “lyhyt taskulamppu”
-kyselytapaa. Taskulamppu on palautemetodi, jolla voidaan määrittää (keskustelupalstaa
käyttämällä tahdistetussa oppimisessa; foorumia käyttämällä tahdistamattomissa
oppimisjärjestelyissä) mielialaa, mielipidettä, tyytyväisyyttä sisältöihin ja ryhmän sisäisiä
suhteita. Taskulamppukierroksesta muodostuvasta kuvasta voidaan saavuttaa oivalluksia,

5
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jotka auttavat mukauttamaan materiaaleja kohderyhmälle sopivammaksi sekä jatkuvasti
parantamaan verkkokurssin tarjontaa kokonaisuudessaan6.

Tämä kappale kytkeytyy kappaleeseen 4.A “Verkko-oppijan uusi rooli” sekä
kappaleeseen 5.B “Verkko-oppijan motivoiminen”.

Yhteenveto
Oppija saa yleiskatsauksen omien verkko-oppimisjärjestelyjen organisointiin ja
tärkeisiin komponentteihin. Esimerkiksi, alussa on tärkeää saada lyhyt
yleiskatsaus erilaisista oppimisen teorioista. Nämä yhdessä erilaisiin
oppimistapoihin viittauksen kanssa (katso kappale 3) muodostavat pohjan

koulutuskonseptin kehittämiselle. Koulutuskonseptia luodessaan tuleva verkkokouluttaja voi
orientoida itsensä ADDIE-malliin ja työstää eri vaiheiden läpi askel askeleelta, kunnes
hänellä on hyvin jäsennelty konsepti. Nyt kun hyvä koulutuskonsepti on kehitetty, kaikki
pyörii sisällön ja oppimismateriaalien luomisen ympärillä, sekä kysymyksen, “Kuinka
sisällytän verkkokurssiin koulutuskonseptissa kehitetyt näkökannat?”

Lähteet ja kirjallisuus
Esseet:

Learning theories:

(Siehe GrandExpertS Learning-Unit 2: Methods (Autorin: Elena Coroian, ILI-FAU)

http://www.lernpsychologie.net/lerntheorien/behaviorismus (Stand: 12. 02. 2019)

http://lexikon.stangl.eu/182/behaviorismus/ (Stand: 12. 02. 2019)

http://www.gevestor.de/details/der-behaviorismus-lerntheorien-im-uberblick-653604.html
(Stand: 14. 06. 2013)

http://www.gevestor.de/details/behaviorismus-kognitivismus-und-konstruktivismus-drei-theori
en-auf-einen-blick-654353.html (Stand: 03. 07. 2013)
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http://www.einfachtierisch.de/hunde/hundeerziehung/der-pawlowsche-hund-und-die-klassisc
he-konditionierung-id106840/ (Stand: 12. 02. 2019)

http://www.lernpsychologie.net/lerntheorien/kognitivismus (Stand: 12. 02. 2019)

Kirjat

Using texts and images in Online-Learning Environments

(Siehe GrandExpertS Learning-Unit 3: Presentation of content (author: Elena
Coroian/Anne-Marie Lipphardt, ILI-FAU)

Chapter Text

Dr. Till Kreutzer: Open Content – ein Praxisleitfaden zur Nutzung von
Creative-Commons-Lizenzen. Berlin 2016.

Helmut M. Niegemann: Kompendium E-Learning. Berlin 2004.

Tekstilähteet

Chapter Pictures

Berne Convention for the Protection of Literacy and Artistic Works. September 19, 1886.

Dr. Till Kreutzer: Open Content – ein Praxisleitfaden zur Nutzung von
Creative-Commons-Lizenzen. Berlin 2016.

Helmut M. Niegemann: Kompendium E-Learning. Berlin 2004.

Internetlähteet

Using texts in online-courses + Use and usage of images

(Siehe GrandExpertS Learning-Unit 3: Presentation of content (author: Elena
Coroian/Anne-Marie Lipphardt, ILI-FAU)

https://www.geo.de/geolino/forschung-und-technik/9398-rtkl-fotoschule-teil-1-fotografieren-mi
t-der-digitalkamera (Stand: 18.04.2018)

https://www.geo.de/geolino/forschung-und-technik/9365-rtkl-fotoschule-teil-2-wie-gelingen-sc
hoene-aufnahmen (Stand: 18.04.2018)

https://www.geo.de/geolino/forschung-und-technik/9358-rtkl-fotoschule-teil-3-tolle-fotos-am-p
c (Stand: 18.04.2018)
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http://www.lernpsychologie.net/lerntheorien/kognitivismus
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https://www.geo.de/geolino/forschung-und-technik/9328-rtkl-fotoschule-teil-4-die-qual-der-wa
hl (Stand: 18.04.2018)

https://www.foto-kurs.com/bildgestaltung-goldener-schnitt.htm (Stand. 18.04.2018)

https://electronics.howstuffworks.com/camera.htm (Stand: 18.04.2018)

https://electronics.howstuffworks.com/cameras-photography/digital/digital-camera1.htm
(Stand: 18.04.2018)

https://digital-photography-school.com/rule-of-thirds/ (Stand: 18.04.2018)

http://web.cgu.edu/media/oit/tutorials/resize-image-gimp.pdf (Stand: 18.04.2018)

https://www.thoughtco.com/straighten-a-crooked-photo-with-gimp-1701639 (Stand:
18.04.2018)

https://www.programmfabrik.de/wissen/bildformate-gif-png-jpg-tiff/ (Stand: 18.04.2018)

https://praxistipps.chip.de/kostenlose-videobearbeitung-die-besten-gratis-programme_99280
(Stand: 18.04.2018)

https://www.motionelements.com/blog/articles/what-you-need-to-know-about-the-5-most-co
mmon-video-file-formats (09. 09. 2013)

http://www.dvdyourmemories.com/blog/types-of-video-files-containers/ (30.03.2012)

https://en.oxforddictionaries.com/definition/copyright (Stand: 18.04.2018)

https://www.urheberrecht.de/urheberrechtsverletzung/ (Stand: 18.04.2018)

https://www.rightsdirect.com/international-copyright-basics/ (Stand: 18.04.2018)

http://www.wipo.int/treaties/en/ip/berne/summary_berne.html (Stand: 18.04.2018)

https://www.medienrecht-urheberrecht.de/10-irrtuemer-im-internetrecht-und-urheberrecht
(Stand: 18.04.2018)

https://www.dailyblogtips.com/copyright-law-12-dos-and-donts/ (Stand: 18.04.2018)

https://www.youtube.com/watch?v=a3zpz9Ynzvc (14.06.2016)

https://praxistipps.chip.de/was-ist-mp3-einfach-und-verstaendlich-erklaert_41919
(02.05.2018)

https://praxistipps.chip.de/unterschied-von-wav-und-mp3-was-ist-geeigneter-wofuer_49409
(31.08.2016)

https://wiki.ubuntuusers.de/Vorbis/(Stand: 18.04.2018)

https://www.computerhope.com/issues/ch001789.htm (13.11.2018)
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Internetlähteet:

Developing training concepts:

Burckhard Wedler:
https://www.weiterbildungsmarkt.net/magazin/passgenaue-trainingskonzepte-entwickeln/
(Stand: 09.08.2019)

ADDIE-Modell

Eine digitale Lernumgebung nach dem ADDIE-Modell entwickeln ǀ Klante, Sonja,
Gundermann, Angelika ǀ Creative-Commons-Lizenz Attribution ShareYlike 3.0 CC-BY-SA ǀ
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/ ǀ Project EULE, Cofinanced by BMBF.

Kuvat

Construcitivism: Rose

Rosa “Red Chateau” HT, Kikuo Teranishi (1997) Jingu Rose Garden, Uji-Nakanokiri Ise, Mie
Japan ǀ Hamachidori ǀ Diese Datei ist unter der Creative-Commons-Lizenz Attribution
ShareYlike 3.0 CC-BY-SA ǀ https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/ ǀ
https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Rosa_Red_Chateau01.jpg

Kirjat

Exercises

Mayer, R. E. (2001): Multimedia Learning. Cambridge: University Press.

Harjoitukset

Exercise 2: Method Flashlight

Reich, K. (Hg.): Methodenpool. In: URL: http://methodenpool.uni-koeln.de 2007ff. online
unter http://methodenpool.uni-koeln.de/download/blitzlicht.pdf (Stand: 20.08.2019).
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