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HP Chromebook 
Sulautuva oppiminen edellyttää uutta
teknologiaa



”Ilmaston muutokseen, maapallon kestokykyyn ja radikaaliin eriarvoisuuteen 
liittyvät ongelmat haastavat inhimillistä kekseliäisyyttä”

Globaalit haasteet

”Työelämän ei-rutiininomainen ongelmanratkaisu edellyttää nuorilta syvempää 
tiedollista joustavuutta koulu- ja arkitiedon integroimiseksi  ja tiedon 

soveltamiseksi ja luomiseksi”

Yhteiskunnan ja 
työelämän muutos

”Monet nuoret ovat vieraantumassa koulusta ja kohtaavat kasvavia 
motivationaalisia ongelmia; syrjäytymisen riski on suuri.  Koulun ulkopuolinen 

sosiaalinen toiminta innostavampaa”

Nuorten 
vieraantuminen 

koulusta

”Nuoret käyttävät digiteknologiaa pinnallisiin tarkoituksiin eivätkä 
saa riittävää strukturoitua tukea sen luovassa opiskelukäytössä, 

kuten  yhteisölliset tutkimus- ja keksimisprojektit”

Digiteknologian 
käyttämättömät 
mahdollisuudet

Koulun ja opetuksen tulevaisuuden haasteita

Lähde: Professori Kai Hakkarainen, Helsingin yliopisto (Growing Mind tutkimushanke 2018-2023)



Tavat, jolla opetamme ja opimme ovat muuttuneet dramaattisesti 
viimeisten vuosien aikana ja muutosvauhti kiihtyy entisestään

Kiihtyvä tarve PC-teknologiaan opetuksessa 

46% kasvu laitetoimituksissa opettajille ja 
oppilaille

Opettaminen & oppiminen missä tahansa 
ympäristössä 

66% opettajista odottaa, että sulautuvan 
oppimisen ratkaisut kasvavat pandemian 
jälkeen

(Etä)läsnäolo on yhä tärkeämpää 

Lähes 70 % opettajista ja oppilaista kokee
olevansa vähemmän yhteydessä toisiinsa

Lähteet: FutureSource research: K-12 personal computing Market Track Q3 2021, Worldwide. HP proprietary qualitative and quantitative research . 



Koulutuksen trendit

Teknologian mahdollisuudet oppimisen tukena 

Sulautuva oppiminen vaatii, että oppilailla ja 
opettajilla on käytössään sekä 
suorituskykyiset laitteet ja ohjelmistot että 
luotettava internet-yhteys.

Laitteiden helppo puhdistus

Laitteiden puhdistaminen useammin estää 
tehokkaasti virusten leviämistä.

Sulautuva oppiminen

Kysyntä työhön liittyviin kursseihin tai 
oppimispolkuihin kasvaa tulevaisuudessa 
kuten elämyksellinen oppiminen VR-
teknologian avulla, data-analytiikka, 
pilvipalvelut, big data, tekoäly ja 
koneoppiminen.

Lähteet: Michael Billy (2020), The Influence of Dynamic Organizations and the Application of Digital Innovations to Educational Institutions 
in the World during the COVID-19 Pandemic. ETBrandEquity(2020), FUTURE SHOCK: 25 Education trends post COVID-19



Koulutuksen trendit

Yksi laite per oppilas

Yhä useammat koulut ovat siirtymässä laite per oppilas käytäntöön, 
joka mahdollistaa helposti myös hybridiopiskelun. 

Online-luokkahuone

Markkinoille tulee uusia sovelluksia, joilla opettajat ja oppilaat löytävät 
uusia innovatiivisia tapoja oppia.



Keskiössä mukautuvuus ja 
kestävyys

HP Chromebook

• Tarkasti x360 oppimisasteen täyttävä

• 360-asteen sarana mukautuu kätevästi eri oppimistilanteisiin

• Kirjoita kuin pomo

• Kynä mahdollistaa enemmän kuin kymmenen sormea

• Yhdistä mistä tahansa

• Parempi suorituskyky ja matala latenssi Wifi 6E ja 4G-yhteys

• Kova ja kestävä

• Kiinni ankkuroidut näppäimet, kumiset vahvikkeet reunoissa, 
sekä läpikäydyt vääntö- ja pudotustekstit varmistavat 
kestävyyden koulukäytössä, mm. MIL-STD 810

Koulukone
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HP Chromebookit
ja pilvinatiivit sovellukset  luovat kilpailuetua 
pitkälle tulevaisuuteen



HP Chromebook x360 11 G4 Education Edition

Oppilaitoskäyttöön rakennettu lujatekoinen Chromebook hybridikannettava

HP Chromebook 11 G9 Education Edition

Käynnistyy nopeasti, kevyt ja helppo käyttää 

• 11” simpukkamalli kosketusnäytöllä
• Koulukäytössä vaadittu kestävyys
• Roiskeenkestävä näppäimistö
• Vahvistetut portit ja kulmat

• 11” 360 astetta kääntyvä malli 
kosketusnäytöllä

• Monipuolista, 360 astetta oppimista
• Kaksi kameraa mahdollistaa paremman 

kommunikoinnin
• Kosketa, napauta, piirrä ja kirjoita kynällä

Oppilaskoneet



HP Elite c640/645 Chromebook Enterprise

Työskentele vaivattomasti pilvipalveluissa suorituskykyä nostavien ja 
tietosuojan varmistavien toimintojen avulla.

HP Elite Dragonfly Chromebook Enterprise

Maailman edistynein Chromebook-kannettava

• 13,5” kosketusnäyttö jopa QHD-tarkkuudella
• Uusimman sukupolven Intel® Core™ -prosessori
• Jopa 32 Gt muistia
• Langaton WiFi 6E-17,18 ja Bluetooth®-liitettävyys
• 360° sulavalinjainen muotoilu lisäominaisuutena saatavalla HP SureView Reflect -näytön 

tietoturvasuojalla
• Lisävarusteena saatava HP Wireless Rechargeable USI Pen10 -kynä
• Sisäänrakennettu virussuojaus

Opettajille ja hallinnolle

• Täysverinen kosketusnäytöllinen työkannettava
• Tyylikäs käyttää ja näyttää
• Laadukkaat B&O:n kaiuttimet
• Tietoturvallinen, mukana webbikameran suojausta ja biotunnistautumista
• Kestävyys testattu
• Digitaalinen ulostulo (HDMI)



Rakennettu kestäväksi 
HP Chromebookit oppimiseen

Teksturoitu pinta

Helpompi pitää kiinni 
eikä jää sormenjälkiä tai 
likaa

Vahvistetut portit

Vahvistetut virta- ja USB-C -
portit vähentävät kaapelivikoja

Suojaa mitä on 
sisäpuolella

Mekaanisesti 
varmistetut kulmat ja 
kumireunus ottavat 
vastaan iskut 

Kulutusta kestävä 
näppäimistö 

Lujatekoinen 
näppäimistö kestää 
pölyä ja nesteen 
läikkymistä jopa 350 
ml:aan asti!

Kevyt ja mobiili

Alkaen 1,36 kg Turvaa ja suojaa 

Metallikehys suojaa akkua



Uutuus HP Fortis 11 G9 Chromebook

• Pitkä akunkesto mahdollistaa koko päivän mittaisen opiskelun
laitteen ääressä

• Nopea käynnistys, joten oppilaat pääsevät työhön kiiinni
välittömästi

HP Fortis 11 
Kevyt ja ohut uutuus oppilaille

HP Fortis 11” G9 Q Chromebook – Snapdragon® 7c -prosessorilla varustettu 
Chromebook on oiva työkalu pilvipohjaiseen opiskeluun. Se on HP:n kevyin ja 
ohuin Fortis-malli, joka kulkee helposti mukana missä vain. Laitteen 
käynnistys tapahtuu sekunneissa, joten aikaa ei kulu odotteluun. Saatavilla 
on myös 4G-yhteydellä varustettu malli, jolla opiskelu sujuu melkein missä 
vain.



HP Chromebook 
ja Google for 
Education

Saumaton yhdistelmä oppimiseen ja opettamiseen

Katso, miten HP Education ja Google for Education
innostavat oppimaan eri puolilla maailmaa

LUE LISÄÄ

HP Chromebook -opetusratkaisut

Google for Education - Oppiminen kuuluu kaikille

Learn about Chromebooks (eng.)

Find the right Chromebooks for your institution (eng.)

Chromebook TCO Calculator (eng.)

VIDEO

Introducing practice sets in Google Classroom (eng.)

BLOGI

Practice sets: a more personal path to learning (eng.)

http://www.hpopetusratkaisut.com/googleforeducation
https://edu.google.com/
https://support.google.com/chromebook/answer/3265094?hl=en
https://edu.google.com/chromebooks/find-a-chromebook/
https://tcoresearch.com/chromebooks/
https://www.youtube.com/watch?v=X-UgPQ6OvAk
https://blog.google/outreach-initiatives/education/introducing-practice-sets/



