TVT-tietoisku kaikille opiskelijoille

 Oman koneen käynnistäminen USB-tikulta https://craftedflash.com/info/how-bootcomputer-from-usb-flash-drive

 Abitti-kurssikoejärjestelmä, opiskelijatikun tekeminen linkistä
http://www.abitti.fi/fi/ohjeet/usb-tikkujen-kirjoittaminen/


Koulun langattoman ayl-verkon salasana on tuulivoima.
 LibreOffice-työkaluohjelman lataaminen omalle koneelle linkistä




https://fi.libreoffice.org/lataa/luotettavin-libreoffice/
Helsingin Sanomien digilehti/paivanlehti on luettavissa Arkadian yhteislyseon verkossa
http://www.hs.fi/paivanlehti klikkaa Kirjaudu -> Kirjaudu yritystunnuksilla
(Koulusopimus/Ada Äijälän Koulu Arkadian yhteislyseo) -> Kirjaudu sisään

SanomaPron:hon rekisteröityminen linkistä
https://www.sanomapro.fi/rekisteroityminen





Pedanet-oppimisympäristö, rekisteröityminen linkistä https://peda.net/:register
Laita sähköpostiosoitteesi sille varattuun kenttään ja lähetä rekisteröinti. Saat sähköpostiisi
tarkat ohjeet palveluun kirjautumiseen. Noudata niitä ja anna itsellesi uusi käyttäjätunnus
ja salasana, jotka muistat.
Koulun kotisivu www.ayl.fi ->Kalenteri, Ajankohtaista, Opetus (TVT-tietoisku,
linkit), Oppikirjat, Wilma (viestintä, ilmoitusasetukset).

 Tulostimien ja tallennuslevyn lisääminen
Tulostimet
Tulostimen Lexmark E120n (tilassa 304, mediateekki) ajurin asentaminen omalle koneelle
(tässä esimerkkinä windows 7):
- Kirjaudu ayl-langattomaan verkkoon, salasana on tuulivoima.
- Valitse windowsin Laitteet ja tulostimet,
- Klikkaa Lisää tulostin, Valitse Lisää tulostin, Klikkaa Haluamani tulostin ei ole luettelossa,
- Valitse Lisää tulostin TCP/IP … , Kirjoita riville isäntäkone tai IP-osoite 150.0.0.199 ja ruksaa
Tee kysely …, Paina seuraava, Näkyviin ilmestyy Lexmark E120n,
- Asenna, Ei jaeta
Tulostimen Brother HL-3140CW (tilassa 236) ajurin asentaminen omalle koneelle (IPosoite150.0.0.60): Lataa Android/Mac-pohjaisille laitteille tulostusohjelma Play-kaupasta/Mac
app-storesta, tulostusohjelman nimi on Brother iprint-scan. Windows-pohjaisille laitteille lataa
ajuri HL-3140CW Brotherin sivulta brother.com

Jaettu levy (tallennus) (tässä esimerkkinä windows 8)
-

Kirjaudu ayl-langattomaan verkkoon, salasana tuulivoima

-

Valitse windowsin resurssienhallinnassa Tämä tietokone (tarvittaessa klikkaa Tietokone),

-

Klikkaa Yhdistä verkkoasemaan, Kirjoita IP osoitteeksi \\150.0.0.70\jaettu (Huom. Mackoneissa //150.0.0.70/jaettu). Ruksaa Muodosta yhteys uudelleen … ja Muodosta yhteys eri
tunnistetiedoilla,

-

Paina Valmis, Kirjoita käyttäjänimeksi ayl ja ruksaa Muista tunnistustietoni, Paina OK

Ohjelmista
1. Koulun kotisivu, Wilma
2. Google Chrome
o Google-tilin luominen
 Google Apps: docs (asiakirjan kirjoittaminen, nimeäminen, kommentoiminen, jakaminen,
kansion luominen ja jakaminen, yhteisen asiakirjan luominen)
 Google sheets -taulukot, v. Excel
 Forms - voit nopeasti tehdä testit, kyselyt
 Kalenteri - voit tuoda lukujärjestyksen upotettavan linkin avulla
 Google dia-esitys
 Web store - tehtävä : jokainen oppilas ehdottaa jonkun laajennuksen
3. Social bookmarks:
-on tärkeä järjestää omat linkit yhdessä paikassa, Diigo tai delicio.us
- linkit tagataan, esim: biologia 4, saksa: lukusanat, ääntäminen; linkit myös kommentoidaan
toteutus: avataan, katsotaan ja perustetaan tili
4.Pedanet
5. Muuta hauskaa:
• Voice Thread
• Paddlet
• Quizlet
• Thing link
• Prezi

