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Oppijan digipolku

•	 Olen suorittanut kaikki  
Taituri -tason tavoitteet.

•	 Osaan valita hakusanan ja syöttää sen hakukoneeseen.  

•	 Ymmärrän, että kaikki verkosta löytyvä tieto ei välttämättä ole totta. 

•	 Osaan ilmaista itseäni kuvan, videon, äänen tai tekstin avulla.  

•	 Tutkin uusia digitaalisia ympäristöjä ja harjoittelen niissä toimimista. 

•	 Harjoittelen tuottamaan sisältöä sähköiseen portfolioon. 

•	 Osaan pitää huolta käyttäjätunnuksista ja salasanoista.  

•	 Tunnistan epäluotettavan sivuston piirteitä ja vältän niiden käyttöä.

•	 Osaan kertoa aikuiselle, jos näen verkossa jotain epäilyttävää tai epämiellyttävää. 

•	 Noudatan aikuisen ohjeistamia ikärajoja käyttäessäni eri laitteita.

•	 Kunnioitan muiden yksityisyyttä ja jaan kuvia ja videoita toisista vain luvan kanssa.   

•	 En julkaise ilman lupaa kuvia, tekstiä tai muuta sisältöä, joka ei ole omaani.   

•	 Harjoittelen rajaamaan ruudun ääressä käyttämääni aikaa.  

•	 Huolehdin hyvästä työskentelyasennosta. 

•	 Osaan käynnistää ja sammuttaa erilaisia tietoteknisiä laitteita.  

•	 Käytän laitteita turvallisesti niiden kunnosta huolehtien.

•	 Osaan kirjautua sisään ja ulos laitteista, palveluista ja sovelluksista.  

•	 Tunnistan tarvitsemieni toimintojen kuvakkeet. 

•	 Osaan kirjoittaa, piirtää ja ottaa kuvan erilaisilla laitteilla ja tallentaa työni. 

•	 Harjoittelen luomaan tiedoston ja kansion sekä nimeämään, jakamaan ja  
löytämään sen myöhemmin.

•	 Käytän molempia käsiä näppäimistöllä harjoitellessani näppäintaitoja.  

•	 Osaan käyttää ohjaimia, kuten hiirtä, näppäimistöä ja kosketusnäyttöä.

•	 Osaan antaa yksinkertaisia komentoja ja kokeilla niiden toimivuutta yhdessä  
leikkien, opetuspelien tai robottien avulla. 
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Oppijan digipolku

•	 Olen suorittanut kaikki  
Taikuri -tason tavoitteet.

•	 Osaan valita eri tehtäviin tarkoituksenmukaiset työtavat ja välineet.

•	 Osaan tuottaa tekstiä tekstinkäsittelyohjelmalla ja muokata sen ulkoasua.

•	 Osaan erilaisia näppäinkomentoja, kuten kopioida, leikata ja liimata. 

•	 Osaan luoda tiedoston ja kansion sekä nimetä, jakaa ja löytää sen myöhemmin.

•	 Käytän molempia käsiä kirjoittaessani näppäimistöllä.

•	 Osaan hyödyntää digitaalisia karttoja ja paikannustietoja.

•	 Osaan laatia useiden komentojen ohjelmia graafisella ohjelmointikielellä.

•	 Osaan käyttää sähköpostia ja tulostustoimintoa.

•	 Osaan kirjautua Wilmaan ja osaan käyttää sen eri toimintoja, kuten kirjoittaa  
viestejä ja tarkistaa läksyt ja kokeiden päivämäärät.

•	 Harjoittelen digitaalista tiedonhakua ja osaan merkitä lähteet tuotoksiini.

•	 Harjoittelen tiedon kriittistä arviointia.

•	 Osaan kertoa asioita yhdistäen kuvaa, tekstiä, videota ja ääntä.

•	 Osaan tuottaa tietoa yhteisöllisesti ja ymmärrän wikialustojen toimintaperiaatteen.

•	 Harjoittelen työn vertaisarviointia digitaalisissa oppimisympäristöissä.

•	 Harjoittelen median tulkintaa ja arviointia ja  
opettelen tulkitsemaan sosiaalisen median tapaa viestiä.

•	 Käytän sähköistä portfoliota oman oppimisen dokumentoinnissa ja arvioinnissa.

•	 Osallistun keskusteluun ja vaikuttamiseen koulun digitaalisessa ympäristössä.

•	 Harjoittelen vuorovaikutusta erilaisissa digitaalisissa ympäristöissä.

•	 Osaan luoda turvallisia salasanoja ja pitää niistä huolta. 

•	 Osaan valita, kenen kanssa olen vuorovaikutuksessa digitaalisessa ympäristössä.

•	 Ymmärrän, että olen vastuussa omasta viestinnästäni.

•	 Ymmärrän, mitä toisten tekemää sisältöä saan julkaista.

•	 Ymmärrän, mitä tarkoitetaan tekijänoikeuksilla ja tietosuojalla.

•	 Osaan tauottaa ja rajata digitaalisessa ympäristössä tapahtuvaa työskentelyä.

•	 Valitsen tarkoituksenmukaisen työskentelyasennon.  
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Oppijan digipolku

•	 Olen suorittanut kaikki  
Welho -tason tavoitteet.

•	 Osaan käyttää toimisto-ohjelmia sekä pilvipalveluita monipuolisesti ja valita  
käyttötarkoitukseen sopivan ohjelman (esim. Word, PowerPoint, Googlen työkalut).

•	 Osaan käyttää kuvankäsittelyohjelmaa (esim. Gimp, Pixlr).

•	 Hahmotan eri ohjelmien yleisen käyttö- ja toimintalogiikan. 

•	 Osaan tunnistaa eri tiedostotyyppejä, nimetä tiedostot järkevästi ja ryhmitellä ne  
loogisesti (tiedostojenhallinta). 

•	 Ymmärrän algoritmisen ajattelun periaatteet ja osaan laatia omia ohjelmia  
tekstipohjaisella ohjelmointikielellä.

•	 Olen tutustunut robottien toimintaan ja niiden merkitykseen yhteiskunnassa.

•	 Pystyn luomaan digitaalisen portfolion useammassa kuin yhdessä eri  
oppimisympäristössä ja liittämään tai upottamaan siihen monia eri elementtejä.

•	 Osaan hakea tietoa monipuolisesti ja linkittää tietolähteet omaan työhöni.

•	 Osaan arvioida internetin tietolähteiden luotettavuutta ja vertailla eri lähteitä  
kriittisesti.

•	 Osaan hyödyntää teknologiaa ja valita käyttötarkoituksen mukaisen esitystavan.

•	 Osaan käyttää sähköistä portfolioalustaa, asettaa sinne tavoitteita ja  
seurata tavoitteiden toteutumista.

•	 Ymmärrän internetin ja sosiaalisen median toimintaperiaatteen sekä  
merkityksen nykymaailmassa.

•	 Osaan tulkita ja arvioida erilaisia mediatekstejä ja toimia itse tuottajana  
erilaisissa verkkoviestintäympäristöissä.

•	 Osaan hyödyntää digitaalisia välineitä ja työtapoja vuorovaikutukseen  
koulun sisällä ja sen ulkopuolella.

•	 Osaan toimia verkossa turvallisesti ja noudattaa hyviä käytöstapoja.

•	 Tiedän mitä seurauksia vastuuttomasta ja lainvastaisesta toiminnasta voi olla 

•	 Ymmärrän käsitteet tietosuoja ja tekijänoikeus ja osaan toimia niiden mukaan.  
Ymmärrän myös, mitä plagiointi merkitsee.

•	 Ymmärrän, että tärkeät tiedostot tulee varmuuskopioida ja osaan suojautua  
mahdollisilta tietoturvariskeiltä. 

•	 Työskentelen terveellisten ja ergonomisten työtapojen mukaisesti. 
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