
Digiaikaa innovoimaan, Salla
Tiivistelmä:
Hankkeessa tehtiin siirtymä kohti digiaikaa. Opettajien valmentamisessa tieto- ja viestintätekniikan käyttöön opetuksessa lähdettiin liikkeelle palkkaamalla digiopettaja. Toiminta synnytti kolmelle vuodelle jakaantuvan  
mentorointiin perustuvan pedagogisen mallin. Mallissa 1) ensimmäisen vuoden aikana digiopettaja toimi kokopäiväisesti. Hänen johdollaan vapaaehtoiset opettajat lähtivät suunnittelemaan ja toteuttamaan pienimuotoisia  
opintojaksoja ja projekteja omassa oppiaineessaan. Tämä etujoukko kokeili suunnittelemaansa käytännössä siten, että mentori oli alussa mukana oppitunneilla auttamassa niin opettajaa kuin oppilaitakin. Kokeiluista saatiin  
käytännön kokemusta, jota voitiin hyödyntää, kun kaikkien opettajien tvt- koulutus aloitettiin puolen vuoden jälkeen. 2) Seuraavana vuonna digiopettajan osuutta valmennuksessa ja mentoroinnissa vähennettiin oman työn  
ohella tapahtuvaksi. Näin pyrittiin sulauttamaan tvt:n pedagoginen tuki koulutyön arkeen ajatuksella, että opettajat tietävät keneltä voi pyytää apua. 3)Kolmannen vuoden tähtäimenä digiopettajan toimessa edelleen  
sivutoimisena oli, että osa opettajista saavuttaa sellaiset taidot tieto-ja viestintätekniikan opetuskäytöstä, että he voivat toimia asiantuntijaryhmänä, joka jakaa osaamistaan oman alueen opettajille laajemminkin.
http://www.slideshare.net/tiinakal/posteriitk?ref=http://digiaikaainnovoimaan.wordpress.com/ (hankkeen posteri-esitys)

OPPIAINE kaikki oppiaineet

KUVAT  - VIDEOT  
hanketta esittelevä video
http://www.youtube.com/watch?v=0D1TL6SDoEc&feature=em-share_video_user 
 

LAITTEET OHJELMISTOT 
pöytätietokone Purot.net- wiki
kannettava tietokone Titanpad
interaktiivinen taulu: Smart Board Movie Maker
dataprojektori Windows live -elokuvatyökalu
digikamera Sumopaint
älypuhelin Piknic
tabletlaitteet: Samsung Galaxy tab ja iPad Doodle

Paper Show 
PowerPoint
Word
Facebook
video ja audio converter
Mind42
Dropbox
Etherpad
Notebook -ohjelma Smart boardissa

OPPIMISTILA 
-oppimisen paikkana oma koulu ja sen ympäristö oppiaineiden sisältöjä ja tietoteknisten taitojen oppimista painottaen; tietotekniikan mahdollisuudet yhteisöllisen oppimisen tukemisessa keskiössä, digitaitoja harjoitetaan yhteisen tuotoksen 
aikaansaamiseksi yhdess); oppilaiden ja opettajien tietoisuus sähköisistä toimintaympäristöistä lisääntyy
-mihin 2000-luvun taitoihin liittyy? Tietotekniikan käyttö oppimisessa ja opetuksessa: Tapa tehdä työtä muotoutuu yhteisöllisempään suuntaan, digitaalisten työvälineiden hallintaa vahvistetaan

1. HYVÄ KÄYTÄNNE

OTSIKKO: Tieto- ja viestintätekniikka opetukseen digivalmennuksella

kohderyhmä: luokanopettajat, aineenopettajat, rehtorit, koulun tvt-toiminnasta ja pedagogisesta uudistamisesta vastaavat

teemat: oppimisympäristöt, laitteet ja ohjelmistot opetuskäytössä 
mentorointi
pedagogiset mallit
tieto-ja viestintätekniikan pedagoginen käyttö

avainsanat: digiopettaja, tvt-valmennus,  pedagoginen tuki, mentori, opettajien täydennyskoulutus, yhteisöllinen oppiminen, vaiheistaminen (skriptaus)

http://www.papershowforteachers.com/en/
http://www.slideshare.net/tiinakal/posteriitk?ref=http://digiaikaainnovoimaan.wordpress.com/
http://etherpad.org/
http://mind42.com/
http://www.sumopaint.com/app/
http://windows.microsoft.com/en-us/windows-live/movie-maker#t1=overview
http://titanpad.com/
http://purot.net/
https://www.dropbox.com/
http://doodle.com/?locale=en
http://www.picnik.com/
http://www.youtube.com/watch?v=0D1TL6SDoEc&feature=em-share_video_user


Digiaikaa innovoimaan Sallan hankkeessa käytettiin digiopettajan työpanosta vakiinnuttamaan tieto- ja viestintätekniikkaa opetuskäyttöön. Digiopettaja toimi tvt-valmentajana ja pedagogisena tukena opettajille, jotka
kokeilivat laitteiden ja ohjelmistojen mahdollisuuksia opetuskäytössä. Tekstin loppuun, vinkkilistaksikin sopien, on koottu Kehittämishankkeessa suunniteltua ja kokeiltua ja Opettajien täydennyskoulutussessioiden 

sisältöjä

Opettajien digiaikaan siirtymistä tukevaa hyvää käytäntöä kuvaamaan on laadittu alla oleva kaavio (Kuva 1). Sen sisältämä pedagoginen malli muodostuu 1) mentoroinnista, 2) opettajien täydennyskoulutuksesta, 
3) yhteisöllisestä oppimisesta ja 4) vaiheistamisesta (skriptaus).  

Kaavion malli voidaan ottaa käyttöön kouluissa, joista aloitusvaiheessa löytyy joukko tieto- ja viestintätekniikasta innostuneita opettajia innovoimaan olemassa olevien laitteiden ja ohjelmistojen opetuskäyttöä  
yhdessä tieto- ja viestintäteknistä ja pedagogista tukea tarjoavan digiopettajan kanssa. Opettajien valmentaminen tvt:n käyttöön  
tulisi liittyä osaksi oppilaitoksen tvt-strategian kokonaisuutta. Mentorointia ja opettajien täydennyskoulutusta on toteutettu  
pedagogisten iltapäivien avulla.

Mallin teoreettisia lähtökohtia ovat olleet adaptiivinen asiantuntijuus  ja sen jakaminen, malli oppipoikakoulutuksesta ja 
parityöskentely. Adaptiivisessa asiantuntemuksessa yhdistyy sekä kognitiivinen (tiedollinen), sosiaalinen (osallistumista  
painottava) että tiedon luomista painottava näkökulma asiantuntijuuteen (Tynjälä, 2004). Opintojaksoja rakennettaessa  
suunnittelun näkökulmia ovat olleet sosiokonstruktivismi, yhteisöllinen oppiminen sekä vaiheistaminen. 

Lähde: Tynjälä, P. (2004). Asiantuntijuus ja työkulttuurit opettajan ammatissa. Kasvatus 2/2004, 174-189

1)Mentori on oppimisen ja tvt:n asiantuntijana. Mentoroinnissa hän toimii tukihenkilönä ja työparina opetusteknologiaa  
kokeilevalle opettajalle. Ensimmäisenä vuotena tukitoiminta on kokopäiväistä. Aluksi mentoroitavana on joukko vapaaehtoisia  
opettajia, jotka lähtevät suunnittelemaan pienimuotoisia opintojaksoja omassa oppiaineessaan. Toisena vuotena mentorointia on  
vähemmän digiopettajan osa-aikaisuuden vuoksi. Tällä pyritään siihen, että toiminta sulautuisi normaaliksi osaksi koulun arkea,  
mutta kuitenkin niin, että  opettajat olisivat tietoisia, mistä pedagogista tuki tvt:n käytölle on saatavissa. Kolmantena vuotena  
myös tvt:n käytössä riittävästi harjaantuneen opettajajoukon odotetaan ottavan vastuuta toisten opettajien kouluttamisesta ja tvt:n  
opetuskäytäntöjen levittämisestä alueellaan. 

2)Opettajien täydennyskoulutus aloitetaan vasta, kun mentorointi on saatu hyvään alkuun. Näin jo mentoroitavina olleet 
opettajat voivat toimia apukouluttajina ja jakaa kokemuksiaan toisille. Asiantuntija toteuttaa säännöllistä koulutusta opettajien  
yhteistoiminta-ajalla. Koulutus tapahtuu workshopeina. Digiopettaja on laatinut koulutuskalenterin tvt-wikiin.

3)Yhteisöllistä oppimista on mahdollista tukea tvt:n avulla. Oppimismenetelmät mahdollistavat usean oppilaan yhtäaikaisen toiminnan samassa ympäristössä synkronisesti tai asynkronisesti. Työskentely tietokoneen ääressä  
ryhmissä on tehokas tapa vaihtaa ajatuksia. Erilaisia ohjelmia (esim käsitekartta) voidaan käyttää apuna yhteisen ongelman ratkaisemisessa ja tiedon tuottamisessa.

4)Vaiheistaminen eli pedagogisen käsikirjoituksen (skriptin) tekeminen on erityisen tärkeää teknologialla tuetun oppimisprosessin suunnittelussa ja toteutuksessa. Oppimisprosessin käsikirjoittamisella varmistetaan sitä, että  
oppilaat tulevat johdetuksi toimintoihin, joihin eivät muuten sitoutuisi. Vaiheistamisen toteuttaminen parityöskentelynä tekee siitä yksilötyöskentelyä monipuolisempaa ja motivoivampaa. Suunnittelun pohjana käytetään alla  
olevaa pedagogista pyramidia (Kuva 2). Pyramidin oikealle puolelle on kirjattu hankkeessa käytettyjä viitekehyksiä eri tasoilla.

→ Valittu sen mukaan, millaiset tavoitteet oppimiselle on asetettu ja millaisia tuotoksia on haluttu tuottaa. Oppimisympäristönä on käytetty wiki-sivustoa  
(Puro.net), johon on liitetty tarvittavia sovelluksia 

→ Esim. vastavuoroinen opettaminen, jigsaw, hajautettu asiantuntemus ykslö- ja ryhmätyöskentelyä yhdistämällä

→ Esim. ongelmanratkaisutyöskentely, case-työskentely, aktivoiva opetus, tutkiva oppiminen jne. ( Pedagogiset mallit)

→ Sosiokonstruktivismi

Kuva 2: Pedagogisen suunnittelun pyramidi

Kuva 1: Pedagogisen mallin kaavio

https://koppa.jyu.fi/avoimet/mit/tietotekniikan-opetuksen-perusteet/Opetusmenetelmista-ja-lahestymistavoista/pedagoginen-malli
http://purot.net/
http://tvtkoulutus.purot.net/


Lähellä ja tiedossa oleva tvt:n käytön pedagoginen tuki on innostanut opettajia kokeilemaan ja arkojakin käyttäjiä mukaan. Epävarmuutta aiheuttavaa tietotekniikan kanssa ”sähläämistä” on saatu vähenemään tunneilla, koska  
mentori on ollut paikan päällä, kun uusia sovelluksia on otettu käyttöön oppilaiden kanssa. Opettajien kokemusten mukaan oppilaat ovat oppineet ja heikoimmat suoriutujatkin  ovat saaneet tvt:n avulla mahdollisuuden tehdä  
töitä heille luontaisella tavalla. Mahdollisuus seurata edistyneempien työskentelyä on myös ollut eduksi oppimiselle.

Kehittämisankkeessa suunniteltua ja kokeiltua:
Digiopettajan digikokeiluja

• Täytettävän ja sähköisesti lähetettävän lomakkeen laatiminen Adobe LiveCycle Designer- ohjelmalla
1) Adobe LiveCycle Designer- ohjelmasta löytyi valmiita lomakepohjia, joista otin yhden. Ohjelmalla onnistuu tekemään myös lomakkeen ihan itse plankolle paperille.
2) linkitin lomeke-tiedoston blogiin
3) avasin linkin (vaati auetakseen adobe-readerin) ja täytin lomakkeen ja tallensin sen omalle koneelle.
4) lähetin lomakkeen gmail-sähköpostistani liitetiedostona eteenpäin (kokeeksi omaan työsähköpostiini)

Kaikki toimi. Pitäsi vaan miettiä niitä tietoturvariskejä. Onko niitä?

• Dropbox   koulussa
Ohjelma mahdollistaa helpon tavan jakaa materiaalia ja tallentaa sinne omia tuotoksia. Helpottaa opettajan työtä, kun pystyy tarkastelemaan ja tulostamaan oppilaiden töitä kotoa käsin. 
Isossa koulussa oppilailla pitäisi olla henkilökohtaiset dropbox-tilit, jonka kautta tiettyjä kansioita jaettaisiin. Pienten kanssa emme ole tehneet heille omia tilejä, vaan koulun sähköpostilla  
on luotu yksi yhteinen tallennuspaikka pilveen. Tänne voi tietenkin tallentaa vain julkisesti levitettävissä olevia asiakirjoja. 

• PowerPointin uudet aluevaltaukset
Ohjelma soveltuu paljon muuhunkin kuin esitysten tekemiseen. Alakoululaisten kanssa teimme lintukirjan. Oppilaat tekivät pareittan tai yksinään linnuista esittelyn, jotka koottiin sitten 
kokonaan yhdeksi esitykseksi. Vein esityksen SlideShareen, jolloin pystyin upottamaan esityksen myös Purot.net- wikiin.

Toisen porukan kanssa teimme samaisella ohjelmalla luokkalehden. Jokainen oppilas (16 opp.) teki itsestään esittelyn Movie Makerillä. Kokosin kaikki 16 esittelyvideota yhdeksi 
tarinaksi. Pareittain teimme vielä iPadilla (Garage Bandillä) musiikitkin itse. Tämän koko lehden toimituksen esittelyvideo vietiin PowerPointin alkuun ja itse lehden artikkelit tehtiin 
perinteiseen tapaan Powerointilla. Ihan kätevää oli. Kannattaa ehdottomasti kokeilla.

Kolmannen porukan kanssa teemme musiikkiin postereita PowerPointilla kokoa A3. Tulostamme ne värillisinä ja laitamme sitten luokan seinälle.

• Pienten koululaisten (eskarit ja 1.luokkalaiset) kanssa puuhailtua
Työskentely on haastavaa, koska he eivät vielä osaa ilmaista osaamistaan kirjoittamalla. Olemme silti tehneet digitarinoita ja nyt äitienpäivän kynnyksellä teimme digitaaliset 
äitienpäiväkortit, jotka linkitimme Peda.net:iin koulun sivulle, salasanan taakse kylläkin.

Olemme kokeilleet myös Samsungin tabletteja. Siinä on ollut valmiita appseja, jotka ovat sopineet todella hyvin eskareiden opiskeluun (matematiikka ja äidinkieli). Lisäksi löysin 
sellaisen appsin, jolla pystyimme tekemään animaatioita. Lapset rakensivat legoilla.

• iPadit
Oppilaat ovat mielellään tehneet niillä. Kirjoittajina ovat vielä jokseenkin kömpelöitä Wikin kanssa. Kirjoittaa kyllä voi, mutta tekstiä täytyy siivota jälkikäteen koneella. Tiedonhakuun  
sopii mainiosti, koska ovat nopeasti käytettävissä. Appsit ovat varmaan aika hyviä, mutta pitäisi olla aikaa kokeilla niitä. Mutta silloin kaikilla täytyisi olla tabletit ja eihän se silloin tue  
yhteisöllistä työskentelyä. Ehkä ryhmätyön luonnosteluun sopisi? Sen sijaan olen antanut pienryhmän opettajalle yhden tabletin käyttöön oman työn helpottamiseksi. Ajatus lähti siitä, kun  
opettajan ratkaisukirjojen kopioiminen olisi ollut aivan hullun hommaa. iBooksiin voi tallentaa pdf-tiedostoja ja rakensinkin opettajalle oman iPadin tuohon tarkoitukseen. Appsit varmaa 
sopivat hyvin oppilaille, jotka tarvitsevat eritysitä tukea oppimiseen.

Opettajien digiopettajan tuella suunnittelemien ja vaiheistamien opintojaksojen kuvauksia
1.- 6. luokka, äidinkieli, kuvaamataito, ympäristö- ja luonnontieto

• Digitarinat
◦ Digikameran käyttöä harjoiteltiin ja otettiin kuvia koulun ympäristöstä. Kuvat siirrettiin koneelle. Syntyi idea tehdä kuvista tarina. Windows Live Movie makerilla tehtiin esim. tällainen 

digitarina yhden oppitunnin aikana 

Arviointia ja kommentteja:
Oppilaiden tekemiä tarinoita on mukava näyttää ja levittää tietoa siitä, mitä kaikkea hauskaa voi pientenkin kanssa koneella tehdä. Tarinat voidaan liittää myös luontevasti  
oppisisältöön muissakin oppiaineissa.

http://digiaikaainnovoimaan.wordpress.com/projektitkokeilut/digitarinat/
http://www.ilmaisohjelmat.fi/windows-movie-maker
https://www.apple.com/ilife/garageband/
http://www.ilmaisohjelmat.fi/windows-movie-maker
http://purot.net/
http://www.slideshare.net/
http://sallanalakoulu.purot.net/lintukirja
https://www.dropbox.com/
http://www.adobe.com/products/livecycle/designer/?PID=2159997


2. luokka, ympäristö- ja luonnontieto
• Muisti- ja luokittelupelien tekeminen ja pelaaminen

◦ Opintojakson vaiheet:
1) Kuvaaminen digikameralla luonnossa (pareittain)
2) Kuvien siirtäminen koneelle (puolikas ryhmä)
3) Parhaiden kuvien valitseminen jatkokäsittellyyn (koko luokka)
4) Muistipelin ja luokittelupelin tekeminen Smart board -älytaululle (puolikas ryhmä)
5) Itse tehdyn pelin pelaaminen (puolikas ryhmä / koko luokka)

Toiminnan kuvausta: Lähdimme syksyiseen luontoon kuvaamaan digikameralla havupuita ja lehtipuita. Jaoimme luokan niin, että pari oppilasta oli kuvaamassa avustajan kanssa ja opettaja oli  
muiden kanssa luokassa. Jokaisella oppilaalla oli oma puulaji, josta kuvat otettiin. Kuvia otettiin koivusta, haavasta, kuusesta, männystä ja pihlajasta. Eikä pelkästään kokonaisista puista, vaan  
myös rungoista, lehdistä kävyistä, marjoista jne. Marjoista, lehdistä ja kävyistä tuli hyviä kuvia, kun ne otettiinluokassa valkoisen paperin päällä. Tässä muutamia oppilaiden otoksia ( 1, 2, 3).
Kuvat siirrettiin kameralta tietokoneelle. Tarkoituksena oli, että oppilaat ymmärtäisivät kuvien siirtämisen periaatteen, mutta heidän ei vielä tarvinnut osata tehdä sitä itse. Samalla käytiin läpi,  
myös teknologiaan liittyviä käsitteitä, kuten USB jne. Kun kaikki kuvat oli saatu koneelle, pidettiin koko luokan yhteinen sessio, jossa tulevaan muistipeliin valittiin kaikista parhaimmat kuvat  
kuvien runsaudesta. Sitten olikin innostavaa päästä tekemään kuvista jotain konkreettista. Opettaja oli etsinyt  ratkaisua siihen, millä ohjelmalla muistipelin voisi tehdä tietokoneelle. Sellaiseksi  
osoittautui Smartin Notebook- ohjelma. Siellä on nimittäin sellainen valikko kuin Lesson Activity Tookit. Sieltä Activities- kansiosta löytyi Pairs-sovellus muistipelin tekemiseen ja Sentence  
arrange- sovellus luokittelun tekemiseen. Puolen luokan voimin kokoonnuttiin Smart-luokkaan ja opettaja oli jo etukäteen ladannut ohjelmaan oppilaiden valitsemat kuvat. Jokainen oppilas sai  
vuorollaan käydä tekemässä muistipeliin yhden korttiparin omalla “sormellaan”. Ensimmäisen ryhmän kanssa tehtiin kuva ja sana -pareja, mutta toisen ryhmän kanssa teimme vain kuvapareja.  
Aikaa jäi vielä luokittelupelin tekemiseen. Ja sitten ei muuta kuin pelaamaan. Nyt se peli on muidenkin käytössä, jos he vaan haluavat sitä hyödyntää.
Tässä kuvia peleistä (4,5)

5.- 6. luokka, historia
• Löytöretket

◦ Tavoite: Oman nykyaikaisen tarinan tekeminen
◦ Pedagogisena mallina projektioppiminen / vastavuoroinen opettaminen
◦ Opintojakson vaiheet:

1. Vaihe. lukupiiri (yksilö)
Oppikirjan aiheet käsitellään oppitunnilla aihe kerrallaan ja lukemista annetaan myös kotiin. Oppilaat kirjoittavat wikiin lukemisen aikana heränneitä kysymyksiä ja ajatuksia.

2. Vaihe: Tiedon aktivointi ja kokoaminen (koko luokka)
Lukemisen ja havaintojen jälkeen luokassa käydään yhdessä keskustellen läpi aihetta. Apuna voidaan käyttää roolitusta:

▪ aloittaja
▪ yhteenvetäjä
▪ havainnoitsija
▪ epäilijä
▪ kysyjä

    3. Vaihe: tarinan kirjoittaminen (ryhmä)
Oppilaat keksivät otsikon, mutta aiheena on kuitenkin Marco Polo ja Kristoffer Kolumbus. Yhdessä kirjoitetaan käsikirjoitus Titanpadilla.

    4. Vaihe: Kommentointi (yksilö)
Jokainen oppilas käy kommentoimassa toisen ryhmän tuotosta ja antaa vinkkejä.

    5. vaihe: Tarinasta elokuvaksi
Ryhmä laatii aikataulun ja jakaa tehtävät ryhmäläisille. MovieMakerilla tai Liven elokuvatyökalulla (http://www.youtube.com/watch?v=TZHb2CcMEYE) )tehdään digitarina/elokuva 
käsikirjoituksen pohjalta. Opettaja määrittelee deadlinen. Ryhmä reflektoi omaa työskentelyään Wikiin.

5.-6. luokka, maantiede
• Aasia

◦ Tutustuttiin aluksi Windowsin elokuvatyökaluun . Oppilaat tekevät digitarinoita Aasian maista

 
5. luokka, maantiede

• Eurooppa

http://www.youtube.com/watch?v=TZHb2CcMEYE
http://www.ilmaisohjelmat.fi/windows-movie-maker
http://purot.net/
http://www.ilmaisohjelmat.fi/windows-movie-maker
http://titanpad.com/
http://purot.net/
http://digiaikaainnovoimaan.files.wordpress.com/2011/11/palapeli1.jpg
http://digiaikaainnovoimaan.files.wordpress.com/2011/11/kategoriat.jpg?w=300&h=204
http://digiaikaainnovoimaan.files.wordpress.com/2011/11/ylli-2-001.jpg?w=150&h=112
http://digiaikaainnovoimaan.files.wordpress.com/2011/11/ylli-2-025.jpg?w=150&h=112
http://digiaikaainnovoimaan.files.wordpress.com/2011/11/ylli-2-051.jpg?w=150&h=112


◦ opintojakson vaiheet:
1) Aiheeseen aktivointi (koko luokka)

aktivointi tapahtui siten, että piirsimme yhdessä Euroopan karttaa puhtaalle paperille niin paljon kuin muistimme. Tämä tehtiin Smart board -älytaululla. Tarkoituksena on piirtää kartta 
uudelleen kurssinlopussa. Näin voimme verrata sitä alkuperäiseen ja todeta, onko oppimista tapahtunut.

2) Maan esittely (pareittain)
jokainen oppilas valitsee Euroopan maan, johon perehtyy tarkemmin ja tekee siitä matkaoppaan tyyppisen infotaulun Wikiin. Oppilaat saavat kuintekin työskennellä pareittain, vaikka 
jokaisella onkin henkilökohtainen maa josta vastaa. Google Earthilla otetaan kuvakaappauksia nähtävyyksistä

3) Maat esitellään (kokoluokka)
4) Tehdään Smartille (älytaulu) jotain konkreettisia tehtäviä Eurooppaan liittyen esim. muistipelejä, luokitteluja, kartalle sijoittelua jne.
5) Arviointi (yksilö)

Arviointia ja kommentteja:
Aloitus oli innostunutta. Joillekin oli helppoa tiedon etsiminen ja muokkaaminen omin sanoin, joillekin äärimmäisen vaikeaa. Jotkut tekivät kopioi ja liitä-tekniikalla, mutta siitä saatiin  

(toivottavasti) ohjattua pois. Jälkeenpäin miettien olisi kannattanut ottaa työn alle vähemmän maita, niin että parilla olisi ollut vain yksi maa työstettävänä. Näin toteutettuna ei  syntynyt  
työskentelyä yhteistyössä. Suurin ongelma on ollut tietokoneluokka. On ollut melkein kuukauden jakso, että aina kun sinne innokkaina pää täynnä suunnitelmia mentiin, niin yhteydet eivät  
olekaan toimineet. Paljon parempi ratkaisu olisi, että luokassa olisi muutamia koneita, että töitä voisi tehdä milloin vain. Vain muutama oppilas on työstänyt sivua kotona. Ja kun työt eivät ole  
edistyneet, intokin on päässyt hiipumaan…

7. luokka, äidinkieli
• Sarjakuvat

◦ Oppilaat olivat tunnilla lukeneet kirjan/kirjoja. Kirjaesittelyn sijaan oppilaat työstivät käsitekarttoja Mind42- ohjelmalla ryhmässä. Tuotokset katsottavissa täällä.
◦ Opintojakson vaiheet:

1) Oppilaat keksivät sarjakuvahahmon ja tekivät siitä käsitekartan ryhmässä.
2) jokainen ryhmäläinen teki yhden tuotoksen omasta hahmostaan. Näin jokaisen hahmon ympärille syntyi: määritelmä, kuvaus, selostus päivästä ja tarina.
3) ryhmäläiset kirjoittavat yhdessä Wikiin yhtenäisen tarinan, jossa hyödynnetään aikaisempia kirjotelmia.
4) jokainen oppilas käy kommentoimassa kolmea muuta tuotosta. Tavoitteena on oppia antamaan kriittistä palautetta.

Arviointia ja kommentteja:
Tarkoituksena oli, että oppilaat oppisivat yhteistoiminnallisesti luomaan hahmon ja kirjoittamaan tarinan, jossa tämä hahmo seikkailee. Tavoitteena oli, että heikommin  

kirjoittavat oppilaat saisivat kirjoittamisen malleja niiltä oppilailta, joilla jo kirjoittaminen sujuu. Asetettu tavoite saavutettiin opettajan mielestä.

      7. luokka, historia
• Teollinen vallankumous

◦ Oppilaat saivat valita itseään kiinnostavan aiheen Doodlen äänestystyökalun avulla. Ryhmän muodostuivat yli luokkarajojen. 
◦ Opintojakson vaiheet:

1. Vaihe (Kts. opettajan kommentointia lopusta)
a) valitaan aiheet. Saman aiheen voi valita korkeintaan 2 oppilasta per luokka.
b) tiedonhaku ja vähintään yhden linkin vieminen omalle Wiki-sivulle.
c) kotiläksynä tulee  kommentoida omaa aihetta niin, että toisella luokalla saman aiheen valinneet saavat vinkkejä työn aloittamiseen (esimerkiksi kerro, mitä hakusanoja käytit)

2. Vaihe
Valmistetaan yhteistyössä posteri. Jokaisen ryhmän sivulla on yhteisölliseen kirjoittamiseen tarkoitettu linkki. Sitä käytettiin lopullisen tekstin luomiseen, joka sitten siirrettin valmiiseen  
posteriin. Posteriin tulevat kuvat koottiin oman ryhmän sivulle, josta niitä voi vapaasti kopioida ja siirrellä.

3. Vaihe
      Jokainen käy yksilönä kommentoimassa kahta muuta työtä, mikä on kotiläksy.

4. Vaihe
Ryhmä viimeistelee työn ja käyttää toisten kommentteja apuna. Työ tulostetaan.

5. Vaihe
Työn esittely luokassa.

Arviointia ja kommentteja:
Kaikki oppilaat löysivät ainakin yhden linkin, josta löytyy aiheeseen sopivaa tietoa. Huomiota pitäisi kiinnittää siihen, miten netistä löytää tietoa: tietystä aiheesta ei ole vain  

http://purot.net/
http://www.doodle.com/
http://purot.net/
http://sallatunturinkoulu.purot.net/kirjanurkkaus
http://mind42.com/
http://www.google.com/earth/index.html
http://purot.net/


oppilaan, vaan myös ammattitaitoisen historianopettajan hankala löytää googlettamalla sopivaa tietoa. Projektin 1. vaiheen tavoite oli nimenomaan oppilaiden tiedonhakutaitojen  
parantaminen (siksi tiedonhakuun varattiin kokonainen tunti), mutta niin se meni sormi suuhun opettajallakin huolimatta ennakkoon tehdystä tiedonhausta. Moni lupaava sivusto  
sisälsi oppilaille liikaa tai liian vähän tietoa. Lisäksi koko tiedonhaun harjoittelun tarkoitus menee hukkaan, jos opettaja tarjoaa valmiit hakusanat, linkit tai sivustot.

7. luokka, uskonto
• maailman uskonnot

◦ Pedagogisena mallina vastavuoroinen opettaminen yli luokkarajojen
◦ Tuotoksena digitarina
◦ Oppilaat saivat valita itseään kiinnostavan maan opettajan antamien maiden joukosta. Tämä tehtiin Doodlella.
◦ Opintojakson vaiheet:
1) Aktivointi aiheeseen tapahtui käsitekartan avulla. Oppilaat saivat miettiä kuhunkin uskontoon liittyviä asioita, mitä tiesivät ennestään (koko luokka)
2) Lähiopetusjakolla opettaja kävi nopeasti läpi kaikkiin uskontoihin liittyvää asiaa. Oppilaille annettiin lukutehtävä koko opintojakson ajaksi. Lukemisen aikana heidän tulee kirjoittaa ylös  
uskontoon liittyviä käsitteitä. (yksilö)
3) Digitarina omasta aiheesta. Tarinan avulla opetetaan kyseinen uskonto muille. (ryhmä)
4) Ryhmätentti

Arviointia ja kommentteja:
Itseohjautuvuutta tarvittaisiin (Itsenäisesti koko opintojakson aikana tehtävät tehtävät vaatisivat sitä!), mutta nuorilla sitä ei vielä kovin paljon ole. Sen opiskelemiseen pitääkin 
juuri antaa mahdollisuuksia! On tärkeää, että opettaja käy säännöllisesti katsomassa ja kommentoimassa oppilaiden tehtäviä. Omaan päivään pitää säännöllisesti aikatauluttaa  
kohta, jolloin käy sivustolla vilkaisemassa, onko uutta tarinaa tullut. Jos oppilaiden päivityksistä voisi saada viestin sähköpostiin, se olisi kätevää. Tuotosten seuraaminen 
säännöllisesti helpottaa ja nopeuttaa arviointia. Opettajalla on tiedossa kuka on tehnyt minkäkin verran ja hän pystyy patistamaan ja auttamaan oppilasta, joka ei ole siellä vielä 
käynyt. Osalle oppilaista digitarinan juonen kehittely tuntui hankalalta, osa oivalsi heti, mistä on kysymys. Mikäli oppilaat tekevät juonen kehittelyjä käsin, ne voi skannata toisille 
ryhmäläisille, jolloin niistä ei tarvitse jakaa kopioituja paperiversioita kaikille. Wiki-sanastoa käytiin tekemässä laiskasti. Siihen pitäisi varmaan kehitellä jotain porkkanaa, jottei 
työ seisoisi ja jäisi viimeisiin. Mutta toisaalta viikko tai kaksi viikkoa on pitkä aika nuoren elämässä ja viimehetken tekijöitä on aina paljon.

9. luokka, äidinkieli
• Kalevala

◦ Pedagogisena mallina vastavuoroinen opettaminen ja yhteisöllisyys.
◦ Opintojakson vaiheet:

      1) Aktivointi aiheeseen (koko luokka)
-opettaja käy oppikirjan kappaleita nopeasti läpi
2) oppimispäiväkirjat (yksilö/koko luokka)

             -oppilaat lukevat kirjan kappaleita ja kirjoittavat yhteistä oppimispäiväkirjaa koko lukemisen ajan. Oppimispäiväkirja on linkitetty Wikiin ja ne tehdään Titanpadilla, joka on 
   yhteisöllisen kirjoittamisen työkalu

Arviointia ja kommentteja:
Oppilaat harjoittelivat projektin aikana sekä itsenäistä tiedon etsintää että ryhmätyöskentelyä. Molemmat työskentelytavat sujuivat hyvin. Jakson lopuksi pidettiin pieni testi, joka 
osoitti, että oppilaat olivat oppineet keskeiset asiat.

9.  luokka, terveystieto
• Seksuaalisuus

◦ Aiheen arkaluontoisuus houkutteli kokeilemaan teknologiaa opetuksessa. 
◦ Tavoitteena oli, että oppilaat työskentelisivät yhteisöllisesti yli luokkarajojen ja oppisivat kommentoimaan kriittisesti toisten töitä. 
◦ Pedagogisena mallina: ongelmalähtöinen työskentely 
◦ Tuotoksena materiaalia omaan aiheeseen liittyen Wikiin sekä opettajan antaman ongelman ratkaiseminen. 

Oppilaat saivat vapaasti valita itseä kiinnnostavan aiheen opettajan antamista aihealueista. Korkeintaan kaksi oppilasta samasta luokasta sai olla samassa ryhmässä. Kaikkiin aiheisiin tuli  
ryhmät ja ryhmissä luokat sekoittuivat mukavasti.

◦ Opintojakson vaiheet:
1) Materiaalin etsiminen omaan aiheeseen ja aineiston linkittäminen omalle Wiki-sivulle. Lukemisen aikana kerätään sanakirjaa oudoista käsitteistä yhteiselle sivulle. Tätä tapahtuu koko  
opintojakson ajan ja sanakirja kasvaa lukemisen edistyessä (yksilö/ryhmä)
2) Jokainen oppilas tutustuu materiaaliin ja miettii aiheeseen liittyvän ongelman ja kirjoittaa siitä pienen jutun. Nämä jutut voivat olla hyvinkin henkilökohtaisia ja ne palautetaan opettajan  

http://purot.net/
http://titanpad.com/
http://www.doodle.com/


sähköpostiin.
3) Case-kuvaus: opettaja antaa jokaiselle ryhmälle tapauksen, joka heidän pitää ratkaista oman aiheensa näkökulmasta. Tämä tehdään luokittain niin, etteivät oppilaat näe toisten vastauksia  
(Etherpadilla salasanan takana)
4) kommentointi: jokainen oppilas käy kommentoimassa esim. kolmea muuta case-ratkaisua
5) Viimeistely: ryhmä käy kommenttien pohjalta viimeistelemässä ratkaisuaan.

Arviointia ja kommentteja:
Vaiheet 4-5 jäi tekemättä ja päätettiin, että viimeisenä vaiheena tehdään koonti kaikista aiheista siten, että opettaja tekee kysymyksiä, joita käsitellään luokassa yhteisesti.

Lukio, englanti
• Lukion opettajan tarpeisiin perustettiin kurssiblogi (http://wordpress.com/). Tarkoituksena oli, että oppilaiden aineiden palauttaminen ja korjaaminen olisi helpompaa kuin sähköpostin  

välityksellä. Blogissa on kaikki lukion englannin kurssit. Oppilaat ovat liittyneet jäseniksi tähän blogiin ja heille on annettu päätoimittajan oikeuden, jolloin he pääsevät kirjoittamaan sivuille.  
Samalla kun oppilaat liittyivät blogiin, he loivat itselleen blogin. Tämä toimii myöhemmin digitaalisena portfolion, jonne oppilaat kokoavat lukion aikaista materiaalia. Opiskelijan oma blogi on  
myös mitä erinomaisin paikka pitää oppimispäiväkirjaa. 

Arviointia ja kommentteja
Oppilaiden julkinen kirjoittamien aiheuttaa jonkin verran hämmennystä, koska tällöin ei voi kirjoittaa esseisiin mitään henkilökohtaista. Toisaalta opettajat ovat todenneet, että  
opiskelijoiden on aika oppia kirjoittaan myös asiallista tekstiä, joka kestää päivänvalon.

Erityisopetus
• Samsung Galaxy tablettia on kokeiltu erityisopetuksen käytössä. Opettaja käyttää sen avulla verkossa olevaa valmista materiaalia. 

Tablettien etu läppäreihin on se, että ne ovat huomattavasti nopeammin käytössä. Miinusta on se, että kaikki nettimateriaali ei toimi moitteettomasta tabletilla (esim. Hot Potatoesilla  
tehdyt tehtävät) ja tabletit saattavat olla liian pieniä. IPadin koko olisi sopivampi. IPadiin voi ladata opettajan materiaalin, eikä ylimääräisiä paperitulosteita tarvita. Erityisopetukseen  
sopivia appseja löytyy paljon, varsinkin alakoululaisille. Niiden löytämiseksi käyttöön tarvitaan aikaresursseja.

Opettajien täydennyskoulutussessioiden sisältöjä
1) Luokanopettajien (alakoulu) tvt- koulutus

       Koulutukset opettajien YT-ajalla. Tarkoituksena on esitellä työkaluja, joita voidaan käyttää alakoululaisten kanssa. Se, että pitää kirjautua useisiin palveluihin tuottaa omat hankaluutensa.
1. Koulutussessio: Purot.net- wikiin tutustuminen. Opettajan tekivät itselleen Wikispaceen oman wikinsä. Sitä voi jatkossa lähteä rakentelemaan ja jäädä sen käyttömahdollisuuksia omassa  
opetuksessaan. 
2.Koulutussessio: Smart Boardiin tutustuminen. Esiteltiin, miten älytaulua voi käyttää omassa opetuksessa.  Sen jälkeen jokainen sai käydä kokeilemassa älytaulua. Tämän jälkeen muutamat  
opettajat halusivat ladata omalle koneelleen Notebook- ohjelman. Sitä voi käyttää vaikkei omistakaan älytaulua.
3. Koulutussessio: Yhteisöllinen kirjoittaminen. Wikiin tutustuminen edelleen, uutena tuttavuutena Titanpad. Muutama opettaja teki Titanpad- linkin Purot.net- wikin sivulle ja sitä kautta osallistujat  
pääsivät kirjoitamaan samaan dokumenttiin. 

Arviointia: Tässä vaiheessa kannattaisi ottaa esittelyyn laajemminkin opettajan työhön sopivia työvälineitä, kuten Google Docs, slideshare, youtube, doodle jne. . Pääasia olisi, että  
jokainen löytää ne omat välineet opetukseen

4. Koulutussessio: MovieMakeriin tutustuminen. Sopii hyvin lasten kanssa tehtäväksi.

2) Tvt koulun johtamisen ja pedagogisen uudistamisen välineenä
Digiopettaja aloitti koulutuksen marraskuussa. Sallan kunnan opettajat saivat siinä kehittämistehtävän. Esim. Dropboxin käyttö ja QR-koodien tekeminen olivat esillä. Hirviölinkkien siivoamiseen löytyy 
myös ohjelma.

      3)   Opettajien koulutus sivukylillä
Digiopettajan kanssa on käyty läpi Purot.net- wikiä, elokuvatyökaluja, kuvankäsittelyä ja yhteisöllisen kirjoittamisen sovellusta Titanpadia. Koulutettavien tarpeista nousevia ideoita ja käytännön 
juttuja, kuten kuvien siirtämistä puhelimesta, kuvan ja tekstin liittämistä jne., on myös tarvinnut käydä läpi.

      4) Aineenopettajien koulutus
Koulutuksen läpi vieminen mietittiin tarkkaan yhteistyössä johtajien kanssa. Ensimmäisellä kerralla esitteltiin  Purot.net- wikiympäristöä ja kaikkea sitä, mitä sinne on syksyn aikana oli saatu tehtyä. Opettajille 
tehtiin oma Wikin, jonne koottiin tämän koulutuksen koko materiaali. Koulutusten välille annettiin pieni kotitehtävä. 

Linkki: http://digiaikaainnovoimaan.wordpress.com/ 
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