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▪ Luentotallennusjärjestelmä, jolla opettaja voi julkaista opetusvideoita ja lähettää myös 

suoratoistoa (livestream)

▪ Striimauksen ja tallennuksen voi opettaja tehdä joko Echo-saleissa (kiinteillä tallennuslaitteilla 

varustettuja saleja Lappeenrannassa ja Lahdessa) tai omalla läppärillä mistä vaan

▪ Opiskelijalla on eri työkaluja käytettävissään, riippuen siitä miten video on Moodleen jaettu

Mikä on Echo360



▪ Jos Echo-järjestelmää käytetään luentovideoiden julkaisemiseen, pääset videoihin käsiksi joko:

− URL-linkillä:

tai:

− Echo-linkillä:

− Linkki avautuu Echon kurssisivulle tai erilliseen videoon uudessa ikkunassa (on vain kurssin 

osallistujien käytettävissä)

− Opiskelija on mahdollisuus käyttää luentotyökaluja

Echo360 Moodlessa



▪ Video aukeaa klikkaamalla linkkiä. Voit suurentaa avautuvan ikkunan, 

jos tarpeellista.

Echo360 – videonkatselu URL-linkin kautta 

Tässä videossa on kaksi kuvalähdettä: dataprojektori sekä live-kamera

Voit vaihtaa näkymää 

pientä kuvaa 

klikkaamalla

Toista/pysäytä

Aikajanaa klikkaamalla voit hypätä eteen- tai 

taaksepäin, näet myös pikkukuvat videosta

äänenvoimakkuus

nopeuta / hidasta /kuvanlaatu

näkymät
kuvalähteet



Echo360 – videonkatselu kurssisivulla Echo-

linkistä

Klikkaa riviä katsoaksesi tallennetta

Tumman-harmaa: 

katsottu video

Vihreä: uusi

video ja/tai

esityskalvot

Vaaleanharmaa: 

video tulossa 

katsottavaksi 

myöhemmin

Punainen: ei 

katsottavissa

Courses:

omat kurssit

Live-luento 

(tulossa)

Questions &

Answers: 

kysymyksiä ja 

vastauksia -osio

Study guide:

voit tehdä 

muistiinpanoja



Echo360 – videonkatselu kurssisivulta tai 

suoralla linkillä

Videolla voi olla näkyvissä 1-3 kuvaa:

(projektorikuva, salikamerakuva ja 

esityskalvot)

Klikkaamalla voit vaihtaa näkymien 

paikkaa
• esitysnäkymä

• kameranäkymä

• esityskalvot

Lähteiden valinta

- projektori, kamera, 

kalvot
Toisto, 

kelaus

Eri 

näkymät

Näyttö 

kokoruudulle tai 

sulkeminen

Äänenvoimakkuus

Palaa Echo-kurssialustalle

Laatu

- HD/SD

- nopeus



▪ Echo-videon työkalut

1. Notes: opiskelija voi tehdä muistiinpanoja katselemisen aikana

2. Questions & Answers (Q&A): opiskelija voi esittää kysymyksiä, johon opettaja tai 

toiset opiskelijat voivat vastata

3. Bookmarks: Opiskelija voi tallentaa kirjanmerkkejä videon/kalvojen eri kohdissa 

myöhempää katselua varten

4. Flag: Opiskelijat voivat liputtaa epäselvää sisältöä videossa

Echo360 – videon opiskelijan työkalut

Palaa kurssisivulle

Vaihda tallennetta

Näytön vaihto videoiden 

listaukseen

1.         2.                    3.       4.    

Lisää kysymys



Lataa muistiinpanot 

tekstitiedostoon

Echo360 – videonkatselu (muistiinpanonäkymä)

Kirjoita 

muistiinpanoja 

videon 

katselun 

aikana

Aloita muistiinpanojen 
teko



Echo360 – videonkatselu (kysymysnäkymä)

Viittaa luennon sisältöön:

- Kohta videolla

- Luentokalvo (mikäli on)

Anonyymikysymys (opettaja 
näkee kysyjän nimen)

Opettaja näkee kysymykset ja voi vastata. Myös toiset opiskelijat voivat vastata

Avaa kysymysnäkymä
Lisää uusi 

kysymys



▪ Epäselvä kohta: Klikkaa ”lippu”-kuvakkeesta ja valitse epäselvä 

videonkohta tai kalvo

▪ Kirjanmerkki: Merkitse kohta videolta/kalvolta

Echo360 – videon katselu



Echo360 – Dashboard (omat kurssisi)

Avaa kurssisivu

Lajittele näkymää



▪ Käy ensisijaisesti luennolla ja tee muistiinpanoja

▪ Katso luentotallennetta, poimien ja täydentäen muistiinpanoja niistä kohdista, missä jäi 

epäselvää.

▪ Jos et ollut luennolla, katso ainakin ensimmäisellä kerralla normaalinopeudella ja tee 

muistiinpanoja Echossa, kertauksessa voit käyttää 2-kertaista nopeutta. Katso tallenne ennen 

seuraavaa luentokertaa.

▪ Kysy luennoitsijalta epäselvistä asioista

− Käytä Echo-videossa olevaa Question-palstaa tai ”liputa” epäselvä kohta.

▪ Älä jätä kaikkien tallenteiden katsomista viime hetkeen ennen tenttiä

− Jos et ole katsonut tallenteita, käy ensin läpi muu luentomateriaali ja etsi tallenteista vai epäselvät 

asiat

Miten hyödynnät parhaiten luentotallenteet


