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Tänä vuonna 1.-3. joulukuuta pidetty  Online Educa Berlin -konferenssi oli 
järjestyksessä kymmenes. Järjestäjien mukaan Berliinin Online Educa -
tilaisuudet ovat maailman laajimmat e-oppimiseen keskittyvät päivät, joilla 
esitelmien ja työryhmien lisäksi on myös laaja opetusteknologisten tuotteiden 
ja organisaatioiden näyttelyosasto. Tänä vuonna osanottajia oli rekisteröity 
noin 1700 ja he tulivat 66 eri maasta eri puolilta maailmaa. Näytteilleasettajia 
oli 26 maasta yhteensä 118 yritystä tai yhteenliittymää.  

 

Suomalaiset ovat perinteisesti olleet mukana lukuisana joukkona (noin 8% 
osallistujista) ei yksin pääasiassa  tietohallintoa, opetusteknologiaa, 
koulutussuunnittelua ja opetushallintoa edustavina konferenssivieraina, vaan 
myös esiintyjinä ja näytteillepanijoina.  

Teknillisen korkeakoulun koulutuskeskus Dipolin EuroPro -matkanjärjestäjän 
organisoimalla ryhmämatkalla, jonka johtamisesta ja järjestelyistä vastasi 
Marjukka Englund , oli tänä vuonna mukana 81 henkeä. Paikalla oli myös 
muilla tavoin tulleita suomalaisia. Ryhmämatka tarjosi puolen päivän Berliinin 
kiertoajelun. Sen kautta järjestyivät myös vaivatta kutsukortit Suomen 
lähetystön vastaanotolle Pohjoismaiden uudessa yhteisessä 
lähetystörakennuskompleksissa ja konferenssin Finland 
Online  kansainväliseen verkottumistilaisuuteen.  

Online Educa Berlin -päivillä oli massiivinen ohjelma. Ensimmäisenä päivänä 
oli tarjolla 21 eri esikokoustyöryhmää. Yksi niistä oli omistettu nimenomaan 
ensikertalaisille. Sen anti keskittyi pikemminkin verkottumisen 
kannustamiseen kuin olisi ollut hyödyksi seuraavien päivien 71 eri 
teemaistunnon sisällöllisessä valinnassa. Vain neljä näistä oli yleisistuntoja, 
muut olivat samanaikaisina ryhmätilaisuuksina. Tiettyjä vaikeuksia oli valita 
jopa 13 rinnakkaisesta esityksestä lyhyiden ohjelmaesittelyiden perusteella, 
mitä PowerPoint-esitystä seuraisi. Kaikkia esityksiä tukivat PP-kalvot. Niistä 
parhaat ovat kuulemma aina yrityskoulutussessioissa. Konferenssimateriaalin 
mukana oli myös päivien aineistoromppu.  

 

http://www.helsinki.fi/kirjastot/verkkari/2004/09/index.html
http://www.online-educa.com/en/index.htm
http://www.dipoli.hut.fi/europro/matkat/index.html
http://www.online-educa.com/en/programme.php
http://www.online-educa.com/en/index.htm


 

Seminaarin yleisöä  

Seuraamieni esitysten ja matkatovereiden arvioiden perusteella keskeisiksi 
teemoiksi nousi mm. se, ettei e-oppimisessa ole keskeistä se e- vaan itse 
oppiminen on pääasia ja sitä voidaan tukea muun ohessa myös elektronisilla 
apuneuvoilla. Keskeinen piirre oli myös pyrkimys siihen, että ohjelmat 
toimivat käyttäjälle näkymättömästi ja saumattomasti. Yhteisten standardien 
luominen oli paljon esillä. Samalla korostettiin yksilöllisyyttä opiskelussa; oppi 
pitää saada oikea-aikaisesti kulloisenkin tarpeen mukaan.  

Kirjastonhoitajia ei päivillä tuntunut olevan kovinkaan lukuisasti. Arvelisin 
uitenkin, että elektronisten julkaisujen käyttöliittymäratkaisujen kehittyessä 
sekä elektronisten oppimisympäristöjen lisääntyessä ja aineopetuksen sekä 
tiedonhallintataitojen opetuksen integroituessa  Online Educa Berlin tarjoaa 
merkittävän foorumin kansainvälisen kehityksen seuraamiseen ja kokemusten 
vaihtoon uuden oppimisen ohella myös kirjastoihmisille.  

Online Educa Berlin 

Konferenssin ohjelma  

Terttu Turunen 
informaatikko  

Valtiotieteellisen tiedekunnan kirjasto 
puh. 191 22555  

terttu.turunen at helsinki.fi  

 
 

http://www.online-educa.com/en/index.htm
http://www.online-educa.com/en/programme.php
http://www.lib.helsinki.fi/palvelut/Slavica/Kokoelmat.htm
http://www.lib.helsinki.fi/palvelut/Slavica/Kokoelmat.htm
http://www.helsinki.fi/kirjastot/verkkari/2004/09/educa.html
http://www.helsinki.fi/kirjastot/verkkari/2004/09/educa.html#top�

