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Kuvateksti 20 pt /  riviväli 25 pt 

Jos kuvalla on valkeat, epäsäännölliset reunat, voidaan tehdä vaikka näin. Valkea tausta 

helpottaa myös erilaisten yritysten tai rahoittajien logojen ryhmittelyssä. Jos ne tulevat 

jpg tai tif muodossa, niin niissähän on monesti valkeat reunat. 
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ITSEOHJAUTUVUUS 

DIGITAALINEN KOMPETENSSI 

YHTEISÖLLINEN OPPIMINEN 

OPPIAINERAJOJEN YLITTÄMINEN 

TUTKIVA OPPIMINEN 

YHTEYS OPS:IIN 

Elinikäisen  

oppimisen taidot,  

uudet  

yhteiskuntataidot 

Hankkeen eteneminen 

Kolme maata, kolme yliopistoa, kolme koulua 

Oppilas digitaalisen kulttuurin kuluttajasta tekijäksi 

Do It Yourself 

Oppija hallitsee omaa oppimisprosessiaan 

tuottaen omaa oppimateriaalia 

Työ koulujen kanssa 

Kolmen yliopiston,  alakoulun ja  

yläkoulun verkosto.  

Tulevaisuuden rakentaminen 

Oppijoiden osallisuutta, yhteistyötä sekä 

digitaalisia valmiuksia 
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