
LukiMooc
- lukemisen- ja kirjoittamisen (luki) työkalujen käytön

itseopiskelukurssi opettajille



Tervetuloa LuKiMooc kurssille!

Kurssi opastaa sinut lukemisen- ja kirjoittamisen (luki) työkalujen käytön osaajaksi siinä mielessä, että voit ottaa käyttöön 
tukimuotoja opiskelijoille, joilla on haasteita lukemisessa ja kirjoittamisessa. Kurssilla käsitellään maksuttomia 
lukityökaluja, jotka usein löytyvät opiskelijan omasta taskusta (mm. älypuhelin). Näin ollen "työkalun" eli esimerkiksi 
oman älypuhelimen käytön hyödyntäminen lukemisessa ja kirjoittamisessa edesauttaa opiskelijaa sisäistämään 
opiskeltavan asian. Kurssilla käsitellään myös paljon esillä ollutta asiaa siitä, milloin näitä työkaluja on suvaittavaa käyttää.

Kurssi on ilmainen Opetushallituksen rahoittama opettajille suunnattu itseopiskelukurssi, jonka voit suorittaa milloin 
haluat. Kurssin suorittamalla saat tietoa lukityökaluista ja niiden käytöstä, tekstin kuuntelusta ja äänikirjojen käytöstä, 
puheen muuttamisesta tekstiksi, lukunäkymän käytöstä keskittymisen parantamiseksi, sekä luettavan materiaalin 
muokkaamisesta itselleen sopivaksi. Kurssi koostuu lukumateriaaleista ja videoista. Kurssimerkintä vaatii kaikkien 
osioiden suorittamisen. Kurssi on laajuudeltaan 3op.

Kurssin on tuottanut Datero ry.

Datero ry 

Kirjastonkatu 13
(Vaasan pääkirjasto 3. krs)
65100 Vaasa

www.datero.fi

www.smaly.fi
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Tietoa LukiMooc- kurssista

• Kurssi opastaa opettajat lukemisen- ja kirjoittamisen (luki) apuvälineiden käytön osaajiksi siinä mielessä, 

että opettajat voivat ottaa käyttöön tukimuotoja oppijoille, joilla on lukivaikeus. Kuntoutussäätiö raportoi, 

että vertaistuki ja digitaaliset työkalut olivat ne tukimuodot, joita osallistujat arvostivat eniten. 

• Kurssilla käsiteltävät laitteet ja apuvälineet ovat maksuttomia ja usein löytyvät oppilaan omasta taskusta 

(älypuhelin). Näin ollen "apuvälineen" eli mm. älypuhelimen käytön hyödyntäminen lukemisessa ja 

kirjoittamisessa edesauttaa oppijaa sisäistämään opiskeltavan asian. 

• Kurssin tavoitteena on tiedottaa ja kouluttaa opettajia digitaalisten luki-apuvälineiden saatavuudesta, 

hyödyistä oppimisessa, sekä niiden hyödyistä oppilaan hyvinvoinnille. Samoin, koulutus antaa tarkoin 

ohjeistusta eri laitteiden ja ohjelmistojen mahdollisuuksista toimia luki-apuvälineenä oppilaan arjessa.
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Kurssin sisällys

• Johdanto 

• Mitä on lukemisen ja kirjoittamisen vaikeus

• Lukiapuvälineiden käyttö

• Tekstin kuuntelu

• Puhe tekstiksi

• Keskittyminen

• Materiaalin muokkaus
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Kurssin suorittaminen

5

Mitä on lukivaikeus

Tutustu kurssin 
johdantoon, joka 
kertoo mitä 
lukivaikeus on ja miten 
oppilaiden erilaiset 
ominaisuudet voidaan 
ottaa opetuksessa 
huomioon. 

Tekstin kuuntelu

Tutustu ohjeisiin siitä, 
miten tekstin voi 
kuunnella omalla 
laitteella 
(älypuhelimet, tabletit, 
tietokoneet) niin 
kutsutun 
puhesynteesin 
lukemana

Puhe tekstiksi

Tutustu ohjeisiin siitä, 
miten voit muuttaa 
puheen tekstiksi 
kirjoittamisen sijaan 
(ohjeet omille 
laitteille: 
älypuhelimet, tabletit, 
tietokoneet)

Keskittyminen

Tutustu ohjeisiin siitä, 
kuinka voit käyttää 
omien laitteiden 
lukunäkymää tai 
kohdistaa vain osan 
tekstistä, jos luettava 
nettisivu tai 
dokumentti vaikuttaa 
sekavalta tekstin 
ympärillä olevan 
ylimääräisen 
tietotulvan takia.

Materiaalin 
muokkaus

Tutustu ohjeisiin siitä, 
kuinka voit muokata 
PDF-tiedostoja itsellesi 
sopivaan muotoon. 
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Kurssin materiaalit

Kurssilla on sekä teksti että video materiaaleja

❑Johdanto: Mitä on lukemisen ja kirjoittamisen vaikeus? 

❑Tekstien kuuntelu: Katso ohjeet kuinka kuuntelet tekstin

• Edge, Google Chrome, Mac, Office 365 Windows, Office 365 Mac, Word Online, 
Android, iPhone / iPad

❑Puhe tekstiksi: Katso ohjeet kuinka kuuntelet tekstin

• Office 365 Windows, Word Online, Android, iPhone / iPad, Mac, Google Docs

❑Keskittyminen: Katso ohjeet kuinka käytät lukunäkymää

• Edge, Word Online, Safari, Google Chrome

❑Luettavan materiaalin muokkaus: Katso ohjeet kuinka muokkaat PDF-tiedostoja

• Windows 10, Mac
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Kurssin tehtävät

• Tutustu kaikkiin kurssin materiaaleihin, eli tutustu miten eri ohjelmien ja asetusten avulla tekstin voi 
kuunnella, sanella ja miten asetuksia voi käyttää parantamaan keskittymistä ja materiaalin käyttöä.

• Perehdy siihen laitteeseen/laitteisiin mitkä sinulta löytyy, jotta osaat käyttää vähintään yhtä laitetta 
sujuvasti (esim. iPhone).

• Vastaa osioiden kysymyksiin.

Tervetuloa oppimaan!
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Datero ry 
Kirjastonkatu 13

(Vaasan pääkirjasto 3. krs)
65100 Vaasa

www.datero.fi
www.smaly.fi

Mielekästä ja helppoa digityökaluilla

opiskeluun, työhön ja vapaa-aikaan

ohjausta, kursseja ja tietoa

http://www.datero.fi/
http://www.smaly.fi/

