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Aloitetaan
Kurssin luomisen jälkeen on aika luoda hyvin valmisteltuja ja motivoivia
oppimismateriaaleja. Vain kolmen komponentin sekoitus (oppimisen teorioiden
huomioon ottaminen, kurssin konseptin kehittäminen ja

oppimissisällön/materiaalien tuottaminen) johtaa siihen, että verkko-oppiminen voidaan
saavuttaa onnistuneesti. Viitatut aiheet tutkitaan yksityiskohtaisemmin alla.

Mitä opin täältä ja miksi?

Tässä oppimisjaksossa opit, mitä näkökohtia tulee huomioida verkko-oppimismateriaaleja
luodessa. Omiin koulutuskonsepteihisi sekä kohderyhmäsi tarpeisiin sopivien laadukkaiden
verkko-oppimismateriaalien luomiseksi on aina tärkeää päättää, kuinka voin parhaiten
esittää tietynlaista sisältöä.

Millaista sisältöä löydän täältä?

Tämän oppimisjakson puitteissa käsitellään etenkin tekstin ja kuvan esitystapoja. Opit
enemmän tekstin ja kuvien valmistelusta ja jäsentelystä verkko-oppimismateriaaleissa, ja
tulet tietämään erilaisista piirteistä ja tehosteista.

Kuinka kehittää verkko-oppimismateriaalia
Verkko-oppimisympäristöä suunnitellessa ei ole pelkästään tärkeää ajatella, kuinka itse
koulutus tulisi jäsennellä ja toimittaa verkko-oppimisympäristössä, vaan myös tietää, kuinka
verkko-oppimisympäristön sisältö tulee valmistella tukemaan oppijaa tämän matkalla kohti
onnistunutta oppimista. Tästä syystä seuraavaksi listataan muutamia tärkeitä kriteereitä
verkko-opettamisen/oppimisen materiaalien luomiseen ja selitetään niiden toimintoja1.

Tekstien käyttäminen verkkokursseissa

Teksti on yksi merkittävimmistä tavoista jakaa tietoa ja kommunikoida toisten kanssa. Teksti
voi kantaa paljon tietoa viemättä tilaa. Oikeanlaista kieltä käytettäessä, teksti ja kirjoitus
voivat olla tarkkoja viestissään ja silti helposti ymmärrettävissä.
Katso näitä esimerkkejä ja mieti, mikä teksteistä on parempi ja miksi.

a) Näyttö ja teksti

Tekstin lukeminen näytöltä on yllättävän paljon vaikeampaa ja väsyttävämpää silmillesi kuin
paperilta lukeminen. Tämä saattaa johtua kirkkaasta näytöstä tai siitä, että meidän täytyy

1 cf. Rey, G.D. (2009): E-Learning: Theorien, Gestaltungsempfehlungen und Forschung. Bern: Verlag Hans Huber Hogrefe AG;
pp.81.
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katsoa sitä horisontaalisesti.
Fakta: lukijaa täytyy auttaa ymmärtämään tekstiä yhtä helposti kuin jos he lukisivat kirjaa.

Siksi sinun täytyy…

A) Pitää teksti lyhyenä ja ytimekkäänä! Asian ytimeen meneminen ei ole liian
suoraa.

B) Hajota pidemmät tekstit. Joskus et voi lyhentää tekstiä tietyn pisteen jälkeen tai
se menettää johdonmukaisuutensa.

C) Ole järkevä tekstejä hajottaessasi. Pyri leikkaamaan esimerkiksi kappaleittain,
jotta lukija ei hämmentyisi.

D) Yritä löytää sopivat sanat! Älä käytä liikaa mutkikkaita sanoja ja pidä lauseet
lyhyinä ja yksinkertaisina, muttei koskaan tylsinä.

b) Koska käyttää tekstiä

Mieti, missä kohtaat tekstiä päivittäisessä elämässäsi. Koska koet tekstin käytännölliseksi?
Mikä tekee tekstistä mieleenpainuvaa? Ehkä voit kirjoittaa vastauksesi foorumiin ja jakaa
ajatuksiasi muiden kanssa.

Nämä ovat muutamia mahdollisia vastauksia, jotka keksimme:

A) Kun sisältö on monimutkaista ja oikeanlainen kieliasu saattaisi auttaa lukijaa
ymmärtämään.

B)  Kun teksti selittää kuvan tai siirtää katsojan huomion toiseen osaan kuvaa.

C)  Kun teksti on julkaisusi aihe (esim. runo, novelli).

D)  Kun teksti voi toimia rakenteena (otsikot, kappalejako, yms.)

c) Teksti ja rakenne

Verkkokursseja varten kirjoitettaessa, yksinkertaiseen rakenteeseen keskittyminen auttaa.
Rakenne auttaa jäsentelemään, mitä tahdot kertoa ja opettaa, sekä auttaa lukijoita
ymmärtämään ja oppimaan. Verkkokurssin tekstin yksinkertainen rakenne muotoutuu
seuraavista pointeista:

Mikä on tämän oppimisen/lukemisen pointti?

Selitä lukijalle, miksi tieto, jota tahdot opettaa heille on tärkeää. Päämäärän antaminen
oppijalle auttaa heitä keskittymään. Koeta olla täsmällinen ja valitse saavutettavia ja
realistisia päämääriä. Pidä mielessä, että päämäärän tulisi olla linjassa verkkokurssin
sisällön kanssa: lukijat, joilla on päämäärä jo mielessään, lukevat tekstit eri tavalla kuin
toiset, joilla ei ole, ja saattavat suodattaa pois tietoa, jonka itse koet tärkeäksi.
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Rakenne, rakenne, rakenne

Oppiakseen ja ymmärtääkseen useimmat ihmiset tarvitsevat jonkin verran rakennetta. Voit
ehkä aloittaa esimerkillä, johon myös lukija voi samaistua, ja sitten esitellä tietoa askel
askeleelta tai kappale kappaleelta - tai rakentaa tietoa helposta vaikeaan. Mutta kaikkein
tärkeimpänä, rakenteen tulee olla järkevä. On myös hyödyllistä selittää rakenne lukijalle.
Selosta askeleet, joita heidän täytyy ottaa päästäkseen päämääräänsä, jotta tiedon määrä ei
tukahduttaisi heitä ja he pysyisivät osallisina.

● Kuten näet, kirjoittaja aloittaa perusasioista. Voit tehdä näin missä tahansa
tekstissä, oli se sitten novelli tai ohjeistus. Jotkut kirjoittajat aloittavat mielellään
hahmon tai tarinan tapahtumapaikan kuvailulla. Kaiken kaikkiaan, aloituskappale
antaa lukijalle yleiskatsauksen aiheeseen, josta kirjoitat.

● Tässä tapauksessa kirjoittaja etenee päästäkseen tutoriaaliin ja vie lukijan hiusten
letityksen mekanismien läpi askel askeleelta. Tutoriaalin loppua kohden kirjoittaja
hiljalleen vähentää ohjeiden määrää, sillä askeleet ovat toistoa ja niiden tulisi jo
olla selkeämpiä lukijalle.

● Lopussa kirjoittaja päättää tutoriaalin ja huomioi lukijaa suoraan. Voi olla
hyödyllistä huomioida lukija, jotta hän tuntisi olonsa osalliseksi. Tekstin lopussa, ja
– tässä tapauksessa – yhdessä motivoivan viestin kanssa, se voi kannustaa
lukijaa palaamaan takaisinkin.

A) Teksti ja tuttavallisuus: Koeta yhdistää tekstisi sisältö tietoon, jota lukijalla on
jo entuudestaan. Koska et tunne lukijaa henkilökohtaisesti, koeta käyttää
maalaisjärkeä tai tietoa, jota olet opettanut jo aiemmissa teksteissä. Tällä tavoin
lukija tuntee olevansa enemmän osallisena oppimisprosessissa
kokonaisuudessaan.

B) Tee yhteenveto: Koeta silloin tällöin antaa pikainen yleiskatsaus. Tiivistetyn
tiedon katsominen voi auttaa vastaanottajaa käsittelemään tietoa, virkistämään
muistia ja jopa yhdistämään faktoja.

d) Kirjoittaminen yleisesti

Kirjoittaminen on jotain, mitä teemme päivittäisessä elämässämme. Mutta jonkin
selittäminen ja opettaminen on paljon vaikeampaa!

Tässä on joitain perusvinkkejä, jotka saattavat auttaa sinua:

A) Kirjoittaminen ja uudelleenkirjoittaminen
Kukaan ei synny nerona, eikä yksikään teksti ole täydellinen alusta asti.
Uudelleenkirjoittaminen on yksi kirjoittamisen perusasioista. Joka kerta kun
kirjoitat kappaleen tai muotoilet lauseen uudelleen, teet tekstistä parempaa. Koita
jättää tekstisi hetkeksi aikaa, katso sitä sitten uudestaan: uusin silmin löydät tapoja
parantaa tekstiäsi. Voit myös pyytää jotain luottamaasi henkilöä katsomaan
tekstiäsi (kaksi paria silmiä on paljon parempi kuin yksi) tai tulosta teksti (joskus
aineellisen asian tarkasteleminen voi helpottaa). Pidä aina mielessä, mitä tahdot
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sanoa ja kenelle.
Yksinkertaisuus

B) Yksinkertainen ei ole tylsä. Tekstin yksinkertaisena pitäminen ei tarkoita, ettet
voi käyttää omaa kirjoitustyyliäsi – kyse on tasapainosta. Koeta pitää lauseet
yksinkertaisina ja selkeinä, mutta älä toista itseäsi. Koita myös käyttää
mahdollisimman vähän teknistä terminologiaa, jotta lukija ei säikähdä muuten
älykästä ja valaisevaa tekstiä.

C) Asiantuntijasta opettajaksi
Asiantuntijuus ei automaattisesti tarkoita, että osaat opettaa. Koeta asettaa itsesi
lukijan asemaan ja rakenna looginen rakenne tai asteittainen systeemi. Tämä on
paras tapa auttaa lukijaa ymmärtämään omaa osaamisalaasi.

C) Kuka on kohdeyleisösi? Kenelle kirjoitat? Kysy itseltäsi tämä kysymys ja mieti
seuraavaa: kuinka vanhoja he ovat? Mitä he mahtavat jo tietää tästä aiheesta?
Onko aihe sopiva?

Kuvien käyttö ja käytettävyys

Siitä lähtien kun media on toiminut joukkotiedotusvälineenä, kuvat ovat olleet erittäin
tärkeitä. Miksi? Muistele historiantuntejasi koulussa. Vallankumousten aikoina – kulttuuristen
tai uskonnollisten – kuvat olivat yksi tärkeimmistä tiedon välittäjistä. Kuvat tekivät – ja
tekevät edelleen – vaikean sisällön helpommin ymmärrettäväksi.

Mieti. Olet varmasti:

A. Rakentanut hyllyn tai minkä tahansa huonekalun (esim. Ikea)
B. Oppinut kutomaan jotain ohjeiden avulla
C. Seurannut vaellusopasta

Kaikki näistä käyttävät kuvia sisällön havainnollistamiseen, tehden siitä helpommin
sisäistettävää.

Nyt on sinun vuorosi! Mieti esimerkkejä (päivittäisestä) elämästäsi. Milloin kuvitukset
astuvat kuvaan ja miten?

a) Kuvien ja kuvitusten käyttö

A. Teksti ja kuvakieli: Kuva voi voimistaa tekstiä visuaalisesti. Kun selität jotain
jollekulle, visuaalinen asia voi auttaa heitä pysymään mukana, varsinkin jos sinulla
on kuva jokaista esittämääsi askelta varten. Kuvat voivat yksinkertaistaa
vaikeaa sisältöä!

B. Kuvat ja tunteet: Kuvat voivat näyttää selittämättömiä asioita. Nostalgia ja tunteet
ovat asioita, joita yhdistämme kuviin ja voimme myös yrittää näyttää muille. Myös
väreillä on meihin vaikutus.
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Nostalgia/Tunteet

C. Kuvat ja somisteet: Kuvaa tai
maalausta voidaan käyttää myös
koristeena.

b)  Kuinka käyttää kuvia

Kun käytät kuvia, on joitain sääntöjä, joita sinun tulisi seurata saavuttaaksesi paras
mahdollinen lopputulos.

● Kun käytät kuvia yhdessä tekstin kanssa, koeta kuvailla
kuvaa. Saa lukija ymmärtämään, kuinka kuva liittyy tekstiin.
Jos kuva on osa tutoriaalia, käytä virkkeitä, kuten “kuten näet
kuvasta” tai “vertaa lopputulosta kuvaan”.

● Käytä kuvia, jotka sopivat asiayhteyteen! Älä käytä kuvia
vain siksi, että2 ne ovat kivoja tai jopa kauniita, sillä se
saattaa viedä huomiota pois tekstin sisällöstä. Jos yhteys ei
ole selkeä ulkopuoliselle, selitä se.

● Älä käytä kuvia liikaa (niin kauniita kuin ne saattavatkin
olla) välttääksesi huomion pois siirtämistä varsinaisesta
sisällöstä.

c) Kuvien ottaminen ja editointi

Helpoin ja turvallisin tapa havainnollistaa sisältöä kuvien välityksellä on omien kuvien käyttö.
Jos käytät omia kuviasi, sinun ei tarvitse miettiä tekijänoikeuksia tai minkäänlaisia lakiasioita
(paitsi jos kuvailet jotain laitonta… mutta näin tuskin käy). Omien kuvien käyttöön liittyy
toinenkin etu: koko kuva voi keskittyä asiaan, jonka tahdot ilmaista yleisöllesi. On useita
tapoja ottaa kuvia, ja vaikka et uskoisikaan olevasi tarpeeksi hyvä, teknologia tekee kuvien
korjaamisesta helppoa kuvankäsittelyohjelmien avulla. Tämän kappaleen loppuun mennessä
olet varmaankin itsevarma omista kuvankäsittelytaidoistasi.

Huomioi aina, että kuvan ja tekstin asettelu vastaa lukutahtia! Tämä tarkoittaa, että
kuva on vasemmalla ja kirjoittamasi teksti oikealla. Samoin, kuvituksen nimikkeen
tulisi aina olla välittömässä läheisyydessä, jotta vastaavien elementtien visuaalista
etsimistä vältettäisiin. Jos kuva on todella suuri tai monitahoinen, on suositeltavaa
asettaa kuva ennen tekstiä tai sen jälkeen3.

3 cf. Rey, G.D. (2009): E-Learning: Theorien, Gestaltungsempfehlungen und Forschung. Bern: Verlag Hans Huber Hogrefe AG;
pp.93.

2 Cf. GrandExpertS Learning Unit 3 Presentation of content, Author: Elena Coroian/Anne-Marie Lipphardt: using texts and
editing pictures.
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Esimerkki
Interaktiivisen oppimismateriaalin kehittäminen

Magda on biologian luennoitsija aikuiskoulutusinstituutissa ja on vastaanottanut
kokoelman useita opetusmateriaaleja eläköityneeltä edeltäjältään. Hän tahtoo
käyttää arvokkaita materiaaleja omilla tunneillaan, mutta osittain hyvin vanhat,
käsinkirjoitetut ja useasti kopioidut dokumentit ovat hankalaselkoisia. Hän päättää

digitalisoida materiaalit ja rikastaa niitä interaktiivisesti digitaalisella taululla opetusta varten.
Millaisilla tavoilla ja työkaluilla Magdan projekti voitaisiin toteuttaa?

Lähestymistapa: Magda tarvitsee useita ohjelmia työarkkien sisällyttämiseen ja
interaktiiviseen rikastuttamiseen. Työarkkien luomiseen kehitetty editori tarjoaa tukea median
suunnitteluun ja integrointiin. Verkkovisan avulla työarkkien oppimissisällöistä voidaan luoda
leikkisiä kyselyitä ja niistä voidaan keskustella oppijoiden kanssa. Tämä tekee digitaalisten,
osallistavien materiaalien luomisesta yksinkertaisten, analogisten oppimismateriaalien
pohjalta helppoa4.

Harjoituksia
Harjoitus 1: H5P - Työkalu vuorovaikutteisten ja
joustavien oppimismateriaalien luontiin

H5P-alusta mahdollistaa meille sisällön esittämisen didaktisesti vetoavalla tavalla,
oppimismateriaaliemme vuorovaikutteisen suunnittelun sekä niiden sisällyttämisen

olemassaoleville verkkosivuille.

● Saatavuus: Verkkopohjainen
● Laitteet: Kannettava tietokone/PC
● URL: https://h5p.org/
● WLAN: Tarvitaan
● Sisäänkirjautuminen: Opettajien täytyy rekisteröityä H5P:hen tai heillä tulee olla

pääsy Moodleen tai WordPressiin.

Oppijat voivat käyttää sisältöä Moodlen tai WordPressin kautta, tai kirjautua sisään samalla
tilillä kuin opettajat, luodakseen sisältöä itsenäisesti.

Käyttömahdollisuuksia opettamiseen:

● Interaktiivisten videoiden luominen

4 openLab \ openLab des Universitätskolleg DIGITAL der Universität Hamburg \ Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) \
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ \
https://openlab.blogs.uni-hamburg.de/interaktive-arbeitsblaetter-erstellen-und-anreichern/
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● Kyselyiden luominen
● Opastettuja tekstimerkintöjä tekstin ymmärtämiseksi
● Ääninauhoitteita
● Mukautettavia oppimismateriaaleja

Käyttämällä linkkiä löydät esimerkkejä interaktiivisista videoista sekä ohjeita videoiden
luomiseen H5P:llä.

Digitaaliset työkalut opetuksessa –
H5P

H5P-alusta mahdollistaa sisällön
didaktisen esittämisen houkuttelevalla
tavalla, suunnitellen sen interaktiivisesti
ja sisällyttämällä sen olemassa oleviin
verkkosivuihin. Lisäksi H5P:tä voidaan
käyttää muilla alustoilla, kuten
Wordpressissä tai Moodlessa liitännäisiä
apuna käyttäen.
H5P:n erityisyys piilee sen tavassa
yhdistää oppimissisältöä, täten edistäen
erilaisia oppimisnäkökantoja. Näin
erilaisia oppimistapoja voidaan edistää
kohdistetulla tavalla, (mittava) tieto
voidaan selittää ja vakauttaa
ymmärrettävällä tavalla, ja
oppimismateriaalit voidaan suunnitella joustavasti. H5P mahdollistaa erilaisten medioiden
yhdistelyn, esim. videoita voidaan suunnitella interaktiivisesti lisäämällä kyselyitä, tekstiä tai
kuvia. Lisäksi opettajien lisäksi myös oppijat voivat käyttää H5P:tä lujittamaan tietoaan ja
luomaan sisältöä itsenäisesti5.

Harjoitus 2: Taskulamppumetodin käyttö

Testaa erilaisia suunnittelumahdollisuuksia osallistujien kanssa
verkkokursseillasi. Mitä vastaanotetaan hyvin? Mitä sinun tulisi tehdä tai muuttaa
ensi kerralla? Olivatko mediat sopivia sisällön kommunikoimiseen?

Koulutuksen päätteeksi voit helposti pyytää palautetta verkkokurssistasi käyttämällä “pientä
taskulamppua” (kyselytapa).

Se toimii näin:

Taskulamppu on palautetapa, jonka avulla voidaan määritellä mieliala, mielipide,
tyytyväisyys sisältöön ja ryhmänsisäiset suhteet. Osallistujat ilmaisevat itseään lyhyesti.

5 Cf. Charlott Rubach \ Uni Potsdam - Schulpädagogik m.d.S. Schul- und Unterrichtsentwicklung \ Attribution-ShareAlike 4.0
International (CC BY-SA 4.0) \ https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ \
https://www.uni-potsdam.de/qoop/index.php/2018/04/
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Verkkokursseilla keskustelupalsta on sopiva tahdistetuissa oppimisjärjestelyissä, foorumi
tahdistamattomissa. Taskulamppukierroksen luomasta kuvasta voidaan saada oivalluksia,
jotka auttavat soveltamaan materiaaleja kohderyhmään sekä jatkuvasti kehittämään
verkkokurssitarjontaa kokonaisuudessaan6.

Tässä vaiheessa voit katsoa kappaletta 11 (Verkko-oppijan motivoiminen)
yhdistääksesi kurssin kehittämisen, sisällön luomisen ja kohdeyleisön välisen
suhteen.

Yhteenveto
Tiivistettynä, oppija saa yleiskatsauksen omien verkko-oppimisjärjestelyidensä ja

-materiaaliensa organisointiin – painottaen kaikkein tärkeimpiä komponentteja.
Kun hyvä koulutuskonsepti on kehitetty, keskitytään sisällön ja
oppimismateriaalien toteuttamiseen, sekä kysymykseen, “kuinka sisällytän

kehitetyt aspektit koulutuskonseptiin verkkotapaamisessa?” Tämä kappale varustaa
kouluttajaa käytännön vinkkien avulla teksin, kuvien ja muiden mediamuotojen käyttöön
kurssimateriaalien luomisessa.

Lähteet ja kirjallisuus

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.

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

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

Internet-lähteet

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)

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)
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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)

Internet-lähteet:

Developing course material:

Rey, G.D. (2009): E-Learning: Theorien, Gestaltungsempfehlungen und Forschung. Bern:
Verlag Hans Huber Hogrefe AG.

Kirjat

Arnold, P.; Kilian, L.; Thillosen, A.; Zimmer, G. (2015): Handbuch E-Learning: Lehren und
Lernen mit digitalen Medien. 4. Erweiterte Auflage; W. Bertelsmann Verlag: Bielefeld; p.123.
(necessary knowledge and skills)

Esimerkki

openLab \ openLab des Universitätskolleg DIGITAL der Universität Hamburg \ Attribution 4.0
International (CC BY 4.0) \ https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ \
https://openlab.blogs.uni-hamburg.de/interaktive-arbeitsblaetter-erstellen-und-anreichern/
(Stand: 23.10.2019)

Harjoitukset
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Exercise 1: Creating interactive learning material

Charlott Rubach \ Uni Potsdam - Schulpädagogik m.d.S. Schul- und Unterrichtsentwicklung \
Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0) \
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ \
https://www.uni-potsdam.de/qoop/index.php/2018/04/ (Stand: 23.10.2019)

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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