
Oppijat – oppijalähtöiset verkko-oppimistyökalut, Jyväskylä
Tiivistelmä:
Kehittämistyötä on tehty oppijalähtöisen, elinikäistä ja informaalia oppimista tukevan sähköisen toimintaympäristön mallintamiseksi (Kts. alla oleva kuvio). Erityisenä painopisteenä on ollut perusopetuksen ja lukion  
oppijoiden tarpeista lähtevien, PLE-ajatukseen (Personal Learning Enviroment) pohjautuvien verkko-oppimisympäristöjen ja verkkotyötapojen kehittäminen. K ehittämistoiminta jakautui kolmeen rinnakkain etenevään  
työpakettiin, jotka olivat Oma tila, Pedagoginen yhteisöpalvelu ja Oppijalähtöisten toimintamallien kehittäminen. Aineistoa kehitystyöhön kertyi neljästä pilotoinnista, joissa verkko-oppimisympäristön padagogisia  
mahdollisuuksia kokeiltiin käytännössä.  Kehittämishankkeen työn pohjalta syntyy hyvien käytäntöjen lisäksi verkko-oppimisympäristöjen kehittämistyötä yleisesti hyödyttävä kuvaus oppijalähtöisestä verkko-
oppimisympäristöstä. Hankkeessa kehitetyt opetusteknologiset ratkaisut oppimisalustoineen ovat käytettävissä valtakunnallisesti hankkeen päätyttyä. Kts. https://peda.net 

OPPIAINE kuvaamataito, äidinkieli, kaikki oppiaineet

KUVAT

aarrearkkuja           aarrekartta

VIDEOT -

https://peda.net/


LAITTEET OHJELMISTOT 
-tietokone -tekstinkäsittelyohjelma
-digikamera, tabletlaite tai kännykkäkamera kuvaamiseen -Peda.netin oppimisalustat/oppimisympäristö

OPPIMISTILA 
-verkko-oppimisalustan käyttäminen oppimisympäristön laajentamisessa, tvt:n tarjoama apu vertaisarviointiin, siirtymää projektimaiseen ja oppiainerajat ylittävään oppimiseen
-mihin 2000-luvun taitoihin liittyy? Luovuus ja innovatiivisuus, oppimaan oppiminen, kommunikointi, tvt-taidot

1. HYVÄ KÄYTÄNNE

OTSIKKO: Aarreseikkailu kuvailmaisua ja kirjoittamista integroimassa

kohderyhmä: perusaste

teemat: oppimisympäristöt, laitteet ja ohjelmistot opetuskäytössä 

  avainsanat:    oppiainerajat ylittävä työskentely, kuvaamataitoa  ja kirjoittamista yhdistävä projekti, savityö, aarrearkku, aarrekartta, seikkailutarina, verkko-oppimisympäristö

Yhdistämällä  kuvaamataidon ja  äidinkielen oppitunteja  oppilaat  voivat  toteuttaa  aarreseikkailun.  Seikkailun  valmistaminen antaa  mahdollisuuden normaalia  oppituntityöskentelyä  pitempijänteiseen  projektinomaiseen  
työskentelyyn, ja samalla päästään harjoittelemaan tvt-taitoja mielenkiintoisella tavalla. Oppilaat valmistavat aarrearkun ja -kartan, jotka kuvataan ja liitetään itse ideoituun ja tarinalliseksi seikkailuksi kirjoitettuun tekstiin.  
Projektin rakentamisessa voidaan hyödyntää oppilaitoksen käytössä olevaa verkko-oppimisalustaa ja siinä olevaa oppilaan ”omaa tilaa”.

Seikkailu sopii ala-asteelle esim. 3. luokan työskentelyyn. Oppitunteja toteutukseen tarvitaan n. 11, joista esimerkiksi kuvaamataidon kurssin tunteja kuusi ja äidinkielen viisi. Mikäli aarrearkun rakentaminen toteutetaan  
savityönä, käytössä tulee olla polttouuni. Aarrearkkujen ja -karttojen säilyttämiseen tarvitaan riittävästi tilaa, ja oppilaiden pääsy tietokoneille tekstin työstämisen vaiheessa tulee varmistaa ja huomioida. Aarrearkkujen ja  
-karttojen kuvaamiseen tarvitaan digikamera, tabletlaite tai esim. oman kännykkälaitteen kamera. Tällainen oppitunteja yhdistelevä projektinomainen työskentely on sovellettavissa monenlaiseen muuhunkin oppiainerajat 
ylittävään työskentelyyn eri oppiaineiden opettajien yhteisten ideointien pohjalta.  

Menetelmä voidaan toteuttaa esimerkiksi seuraavien työvaiheiden kautta:
1. Jokainen oppilas suunnittelee ja toteuttaa savityönä oman aarrearkun, joka poltettaan ja koristellaan (n. 3 oppituntia).
2. Oppilas suunnittelee ja toteuttaa kolmiulotteisen aarrekartan, jota työstettäessä suunnataan ajatuksia seikkailuun, joka kartan maisemassa tapahtuisi (n. 3 oppituntia).
3. Aarrearkut ja -kartat kuvataan aarreseikkailutarinaan liittämistä varten muun kuvataidetyöskentelyn ohessa. 
4. Kirjoittamista pohjustetaan yhteisellä pohdinnalla mm. tapahtumapaikasta, päähenkilöstä, kertomuksen vaiheista (2 oppituntia). Ennen tietokoneella ja tekstinkäsittelyohjelmalla työskentelyä (n. 3 oppituntia) oppilaalla  
tulee olla valmiina ajatuskartta sekä aloitus. Aarreseikkailun tarinallista tekstiä työstetään ja täydennetään oppituntien lisäksi myös kotitehtävänä.
5. Kun tarinat olivat valmiit, oppilaat lukevat toistensa tekstit ja antavat palautetta toisilleen.

Kokemus menetelmän soveltamisesta on ollut, että oppilailta on riittänyt innostusta niin kuvataiteiluun kuin kirjoittamiseenkin seikkailun parissa. Projektin aikana tehdään monenlaisia asioita, joista syntyy yksi kokonaisuus.  
Tämä avaa myös opettajalle mielenkiintoisen näköalan ohjata oppilaiden työskentelyä ja yllättyä tekemisen lopputuloksista. Menetelmä mahdollistaa itsenäisyyden ja vastuunottamisen sekä pitkäjänteisen työskentelyn  
tukemisen sekä vahvistaa innostuksen syntymistä ja työniloa. Oppilaat ovat voineet työskennellä saman tekstin parissa sekä koulussa että kotona. Työtapa sopii kaikille, sillä tuotteliaimmilla on mahdollisuus kehittää  
tarinansa  laajaksi  kokonaisuudeksi,  ja  osa  puolestaan  saa  kirjoitettua  vain  lyhyen  tarinan.  Aarreseikkailua  toteutettaessa  tulee  huolehtia  siitä,  että  tekeminen  ei  veny  liian  pitkälle  ajanjaksolle  esimerkiksi  tila-  ja  
tietokoneongelmien vuoksi.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

OPPIAINE maantieto, kuvaamataito, musiikki, kotitalous

KUVAT
-oppilaiden tekemiä lyhyitä esittelyjä





VIDEOT -
          

LAITTEET OHJELMISTOT 
-tietokone -Peda.netin oppimisalustat/oppimisympäristö

OPPIMISTILA 
-verkko-oppimisalustan käyttäminen oppimisympäristön laajentamisessa, siirtymää projektimaiseen ja oppiainerajat ylittävään oppimiseen, yhteistoiminnallisen oppimisen ja vertaisarvioinnin tukeminen tvt:n avulla
-mihin 2000-luvun taitoihin liittyy? Globaali kansalaisuus, kulttuuritietoisuus, yhteistyö, informaation lukutaito, tvt-taidot

2. HYVÄ KÄYTÄNNE

OTSIKKO: Maan ja maanosan kulttuuria tutuksi yhteisprojektilla

kohderyhmä: perusaste

teemat: oppimisympäristöt, laitteet ja ohjelmistot opetuskäytössä 

  avainsanat:     maanosa, kuvataide-, musiikki ja ruokakulttuuri, verkko-oppimisympäristö

Maanosaa ja sen kulttuurin piirteitä voidaan opiskella projektilla, jossa oppilaat rakentavat yhteisen esittelyn. Oppilaat etsivät tietoa omista teemoistaan, joita voivat olla esim. maanosan tietyn alueen kuvataide, musiikki tai  
ruokakulttuuri. Oppilaiden lyhyet esittelyt kootaan projektin sivulle ja saadaan tulokseksi yhteistoiminnallisesti tuotettu koko maanosaa kattava esitys,  josta aihetta opiskellaan. Projektin rakentamisessa hyödynnetään  
oppilaitoskäytössä olevaa verkko-oppimisalustaa ja siinä olevaa oppilaan ”omaa tilaa”. Esittelyjen, kuvien ja videoiden jakamiseen sekä vertaisarviointiin ja kommentointiin sopii myös sosiaalinen media ja sinne perustettu  
ryhmä.

Menetelmää voidaan käyttää eri maihin ja erilaisiin historiallisiin aikakausiin tutustumiseen. Oppilaskäytössä tulee olla riittävästi tietokoneita.  Osalle oppilaista tuottaa vaikeuksia löytää käyttöön sopivaa materiaalia  
nettisivuilta, ja tehtävän haastavuuden vuoksi se ei suoraan sovellukaan oppilaille, joilla on oppimisvaikeuksia. Työskentelykertojen väli ei myöskään saa muodostua liian pitkäksi. Mikäli toteutusaikataulu on riittävän tiivis,  
saadaan hyöty myös vertaisarvioinnista  ja kommentoinneista,  joiden avulla oppimista voidaan vielä opetuskeskusteluin syventää.  Mikäli  esittelyjen kokoamiseen ja kommentointeihin käytetään sosiaalisesta mediasta  



facebook-seinää ja -ryhmää, tulee oppilailla olla profiili tehtynä sinne, mikä edellyttää 13 vuoden ikää.

Esimerkiksi Afrikan kulttuuria on opiskeltu 6. luokan oppilaiden kanssa seuraavasti:
Afrikka jaettiin maantieteellisiin osiin ja oppilaille annettiin omalta alueeltaan joko kuvataide-, musiikki- tai ruokakulttuuriteema. Oppilaat etsivät netistä yhden asian omalta aihealueelta ja tekivät siitä lyhyen esittelyn  
projektin sivulle. Tämän jälkeen oppilaat tutustuivat muiden tekemiin tuotoksiin. Kuvaamataitoon, musiikkiin ja ruokakulttuuriin liittyvät tehtävänannot olivat seuraavat:

1) Tutustu oman alueesi afrikkalaiseen taiteeseen. Valitse aiheeksi esimerkiksi maalaustaide, batiikki, perinteiset naamiot tms.
1. tehtävä
Miten valitsemasi aihe liittyy afrikkalaisuuteen?
Miten aihetta toteutetaan käytännössä?
2. tehtävä
Esimerkkejä kuvina ja videoina

2) Tutustu oman alueesi afrikkalaiseen musiikkiin. Valitse esimerkiksi perinteinen musiikki, nykypäivän musiikki, soittimet tms.
1. tehtävä
Esittele aiheesi ja kerro miten valitsemasi aihe liittyy afrikkalaisuuteen?
2. tehtävä
Esimerkkejä kuvina ja videoina

3)Tutustu alueesi afrikkalaiseen ruokakulttuuriin. Valitse esimerkiksi ruokalajit, ruokailutavat, ruoan laittaminen tms.
1. tehtävä
Miten valitsemasi aihe liittyy afrikkaiseen kulttuuriin?
2. tehtävä

       Esimerkkejä kuvina, videoina ja resepteinä.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

OPPIAINE äidinkieli ja kirjallisuus

KUVAT - VIDEOT -

LAITTEET OHJELMISTOT 
-tietokone -internet

-Peda.netin oppimisalustat/oppimisympäristö/
blogityökalu

OPPIMISTILA 
-verkko-oppimisalustan käyttäminen oppimisympäristön laajentamisessa, siirtymää projektimaiseen ja ilmiöpohjaiseen oppimiseen, vertaistuen käyttämistä oppimisessa (pienryhmätyöskentely) ja itsereflektoinnin taitoja voidaan tukea tvt:n avulla
-mihin 2000-luvun taitoihin liittyy? oppimaan oppiminen, yhteistyö, informaation lukutaito, tvt-taidot, kulttuuritietoisuus

3. HYVÄ KÄYTÄNNE

OTSIKKO: Kirjoittamista ja nykykulttuuria tieto- ja viestintätekniikalla

kohderyhmä: lukiokoulutus

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

  avainsanat:   lukiokurssi, nykyajan ilmiöt, projektityö, verkko-oppimisympäristö, blogi

Lukion äidinkielen syventävän kurssin Kirjoittaminen ja nykykulttuuri (ÄI 9) voi toteuttaa koulun verkko-oppimisympäristöä ja sen ”omaa tilaa” ja blogityökalua käyttäen. Myös verkosta ilmaiseksi saatavia blogi-ohjelmia  
voi käyttää tähän tarkoitukseen. Lukion 3. vuosikurssin oppilaat suorittavat kurssin projektityönä, jossa he pienryhmissä ottavat koko kurssin ajan kestäväksi tutkimuskohteekseen jonkin ajan ilmiön ja raportoivat sitä  
blogityökalun avulla. Opiskelijat tutustuvat nykyajan ilmiöstä kirjoittaessaan samalla myös blogikirjoittamisen piirteisiin. 



Opiskelijat tarvitsevat käyttöönsä riittävän määrän internetyhteyksin varustettuja tietokoneita ja mahdollisuuden oppilaitoksen verkko-oppimisympäristön tai netistä saatavan blogityökalun käyttämiseen. Opettajan tulee 
varata riittävästi aikaresursseja opiskelijoiden ohjaukseen koko kurssin ajan. Menetelmä sopii myös  monenlaiseen muuhunkin opiskeluun, jossa tarvitaan kielen, kirjoittamisen ja nykykulttuurin monipuolista käsittelyä.

Opettaja antaa ohjeistuksen ja aihe-ehdotukset  opiskelijoille verkko-oppimisympäristössä luokan yhteisellä sivulla.  Opiskelijat  julkaisevat tuotoksensa samaisilla sivuilla blogi-työkalun avulla.  Jokainen koostaa myös  
itsearvioinnit  oppimisalustan  ”omaan  tilaan”,  jossa  oman  tuotosten  julkisuutta  on  mahdollista  säätää.  Opiskelijoiden  itsearvioinneissa  voidaan  hyödyntää  oppimisalustalla  mahdollisesti  valmiina  olevia  teksti-  ja 
lomaketyökaluja, mutta osuuteen kuuluu esitellä oman työn vaiheita ja arvioida, mitä oppimisprojektin kuluessa on oppinut.  Työtapa vaatii opettajan ohjeistusta ja oppijoiden tuotosten seuraamista pitkin matkaa. Osa 
opiskelijoista tarvitsee tehokasta ohjeistusta erityisesti tehtävän aloituksessa. 

Kurssin oppituntien määrä on rajattu, mutta verkko-oppimisympäristöjen ja oppimisalustojen työkalujen käyttäminen mahdollistavat sen, että opettaja ja opiskelijat voivat eriyttää ja syventää tehtävää tarpeen mukaan, ja 
jokainen opiskelija pääsee toteuttamaan tehtävänsä valitsemallaan tasolla. ”Oman tilan” tarjoamat palvelut ovat motivoineet opiskelijoita ja tehneet opiskelusta ajankohdasta ja paikasta riippumatonta, sillä tehdyt tehtävät voi  
aina halutessaan siirtää ”omaan tilaan” ja palata niihin myöhemmin. Myös poissaolleita on helppo pitää mukana tämän kaltaisessa työskentelyssä. Opiskelijoita kannattaa ohjata käyttämään moniviestintää blogisivuilla ja  
ohjata heitä kokeilemaan kuvien ja videoiden upottamista mediaansa.
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

OPPIAINE matematiikka

KUVAT
Mab5 -kurssilaisten tekemiä kuvaajia



          
VIDEOT -

LAITTEET OHJELMISTOT 
-tietokone -Exel-taulukkolaskentaohjelma

-Peda.netin oppimisalustat/oppimisympäristö
OPPIMISTILA 
-verkko-oppimisalustan käyttäminen oppimisympäristön laajentamisessa; oppimisen laajentaminen reaalimaailman ja arkiympäristön ilmiöihin työelämässäkin keskeisellä työvälineellä tekemällä oppimisen periaatteella
-mihin 2000-luvun taitoihin liittyy? kriittinen ajattelu ja ongelmanratkaisu, informaation lukutaito, tvt-taidot, paikallinen kansalaisuus

4. HYVÄ KÄYTÄNNE

OTSIKKO: Tutustutaan tilastotieteeseen Exel-harjoitusten avulla

kohderyhmä: lukiokoulutus

teemat: oppimisympäristöt, laitteet ja ohjelmistot opetuskäytössä 
tieto- ja viestintätekniikan pedagoginen käyttö
toiminnalliset opetusmenetelmät

  avainsanat:     lukiokurssi, tilastotiede, verkko-oppimisympäristö, verkkotehtävät, Exel-taulukkolaskenta, graafit

Lukion lyhyen matematiikan tilastomatematiikan kurssilla (Mab5) opiskelijat oppivat tuottamalla tilastoja ja kuvaajia itsenäisesti Exel-taulukkolaskentaohjelman avulla. Harjoittelu antaa valmiuksia tilastollisten taulukoiden 
ja  graafien  informaation  tulkitsemiseen.  Mielenkiintoa  harjoituksiin  saadaan,  jos  graafien  tekemisen  pohjana  käytetään  netistä  saatavilla  olevia  oman  kunnan  tilastoja  tai  oppilas  etsii  itse  kiinnostavan  tilaston 
Tilastokeskuksen nettisivuilta. Tehtävän toteuttamisessa voidaan hyödyntää oppilaitoksen käytössä olevaa verkko-oppimisympäristöä ja oppimisalustoja.

Tehokasta työskentelyä  varten jokaisen oppilaan käytössä tulee olla Exel-ohjelmalla varustettu tietokone, mutta työskentely kahden tai kolmen opiskelijan pienryhmässäkin on mahdollista. Tehtävän suorittamista varten 
opettajan tulee antaa opiskelijoiden käyttöön tarkat kirjalliset ohjeet harjoituksen läpiviemisestä.  Ohjeet on syytä olla saatavailla myös oppilaitoksen sähköisessä oppimisympäristössä. Tehtäviä tehdessä tulee kuitenkin koko  
ajan olla mahdollisuus kysyä epäselviä asioita opettajalta, joten luokkahuonetyöskentely on hyvä vaihtoehto. Esimerkiksi neljän tehtävän harjoituksen tekemiseen tarvitaan n. neljän oppitunnin pituinen aika. 

Opiskelijat tutustuvat laadittuihin ohjeisiin Exel-taulukkolaskentaohjelman käytöstä harjoituksessa ja tekevät tehtävänannon mukaiset harjoitukset joko itsenäisesti tai pienryhmässä opettajan ohjauksessa. Oppilaat tallentavat  
itse valitsemistaan tilastoista laatimansa graafit kuvatiedostoina (esim. jpg) tietokoneelleen ja lataavat ne sieltä kurssin nettisivulle hyödyttämään kanssaopiskelijoita ja oppimisen arviointia.

Opiskelijapalautteissa harjoitusten tekeminen on koettu mukavaksi ja sen on arvioitu lisäävän taitoa lukea kuvaajia ja tulkita niiden informaatiota jatkossa.

Valmiita tehtävänantoja kannattanee kysellä käyttöönsä oppilailla Exel-harjoituksia teettäneiltä matematiikanopettajakollegoilta!
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________



OPPIAINE 

KUVAT
eppujen kuvia harrastuksistaan:

VIDEOT -

LAITTEET OHJELMISTOT 
-tietokone tai tabletlaite -Peda.netin oppimisalustat/oppimisympäristö/



OPPIMISTILA 
-verkko-oppimisalustan käyttäminen oppimisympäristön laajentamisessa; kotien ja koulujen yhteistyön, projektimaisen työskentelyn, vertaisoppimisen ja oppilasta osallistavan menetelmän tukeminen tvt: avulla; yhteistyötaitojen oppimiseen 
motivoiminen tvt:n avulla
-mihin 2000-luvun taitoihin liittyy? yhteistyö, tvt-taidot, paikallinen kansalaisuus, kulttuuritietoisuus

5. HYVÄ KÄYTÄNNE

OTSIKKO: Ryhmätöitä eppujen kanssa

kohderyhmä: esi- ja alkuopetus

teemat: oppimisympäristöt, laitteet ja ohjelmistot opetuskäytössä 
tieto- ja viestintätekniikan pedagoginen käyttö
osallistavat oppimismenetelmät
kodin ja koulun yhteistyö

  avainsanat:    ryhmätyö, harrastukset, pienet oppilaat, koulun ja kodin välinen yhteistyö

Pienten  oppilaiden  opetuksessa  tarvitaan  työtapoja,  joilla  voidaan  opettaa  yhdessä  toimimista.  Samalla  tämä  voidaan  yhdistää  tieto-  ja  viestintätekniikan  taitojen  harjoitteluun.  Oppilaat  tekevät  pienryhmässään  
harrastuksestaan kertovan esittelyn hyödyntäen oppilaitoksen käytössä olevaa verkko-oppimisympäristöä ja ”omaa tilaa” ja oppivat, että valmista saadaan yhdessä ja osaavimmalta luokkatovereilta saa apua. Oppimistehtävä 
tehdään projektinomaisesti  työpajamallia  käyttäen,  ja  huoltajat  otetaan heti  alussa  tekemiseen mukaan lisäämään pienten oppijoiden innostusta  ja  kasvattamaan yhteisöllisyyttä.  Eritasoisten kirjoittajien  ja  lukijoiden  
yhteistyöllä, sekä vanhempien avustuksella saadaan syntymään mukavia kuvallisia esittelyjä luokan sivulle.

Menetelmä sopii minkä tahansa ryhmätyön tekemiseen pienten oppilaiden kanssa. Toteuttamiseen tarvitaan nettiyhteydellä varustettuja tietokoneita tai tabletlaitteita vähintään yksi ryhmää kohti sekä paikka esittelyjen 
sähköiseen tallentamiseen esimerkiksi luokan omalle sivulle. Koulun verkko-oppimisympäristön käyttäjätunnusten ja salasanojen hallinnointi  voi olla monimutkaista ja haastavaa vielä kirjoitustaidottomien oppilaiden 
kyseessä ollen. 

Luokka  jaetaan  2-3  oppilaan  ryhmiin  lasten  harrastusten  perusteella.  Tässä  vaiheessa  kannattaa  myös  katsoa,  että  jokaiseen  ryhmään  osuu  myös  jo  luku-  ja  kirjoitustaitoa  omaava  oppilas.  Ryhmätyö  aloitetaan  
vanhempainillasta, jossa läsnä ovat sekä lapset että huoltajat. Vanhemmille/huoltajille esitellään koulun verkko-oppimisympäristöä ja siinä olevia palveluita (esimerkkinä Peda.net -verkkopalvelu), minkä jälkeen oppilaille  
luodaan omat sivut. Esittelyt harrastuksista oppilaat tekevät luokan yhteisille sivuille.  Ensin mietitään opettajan apukysymysten avulla omia mielipiteitä harrastuksesta. Sen jälkeen oppilaat kirjoittavat ajatuksensa sivustolle  
taitotasonsa mukaan ja lisäävät siihen myös vanhemmiltaan/huoltajiltaan tullutta tekstiä. Esittelyjen työstämiseen oppilaiden omille sivuille järjestetään myös perheiden iltoja, joissa vanhemmat/huoltajat toimivat yhdessä 
lastensa kanssa. Lopuksi opettajakin muokkaa asioita lauseiksi. Koska vanhemmat ovat mukana esittelyjen tekemisessä, heille on hyvä laatia myös kirjalliset ohjeet verkko-oppimisympäristössä toimimisesta. 

Käytännön kokemuksena oli, että kirjoittaminen oli hauskaa. Ajatukset tallennettiin yleensä niin, että toinen luetteli sanojen kirjaimia ja toinen etsi ne näppäimistöltä. Ekaluokkalaisetkin saadaan menetelmällä innostumaan  
tehtävästä vähäisistä kirjoitustaidoista huolimatta. Perheiden illat osoittautuivat mukaviksi tapahtumiksi, joissa vanhempia/huoltajia saatiin innostumaan sivuista ja niiden sisällöstä. Oppilaat auttoivat toisiaan paljon sekä  
tietokoneiden käytössä että kirjoittamisessa, vaikka noin kolmannes oppilaista ei osannut lukea tai kirjoittaa lainkaan. 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

OPPIAINE uskonto

KUVAT - VIDEOT -

LAITTEET OHJELMISTOT 
-tietokoneet -internet
-kamerat videoiden nauhoittamiseen, -Peda.net -verkko-oppimisympäristö/oppimisalusta
-kuulokkeet videoiden katsomiseen, -YouTube
jos halutaan, että jokainen oppilas tutustuu videoihin yksin
-dataprojektori
-tietokoneeseen kytkettävät kuulokkeet



OPPIMISTILA 
-verkko-oppimisalustan käyttäminen oppimisympäristön laajentamisessa; siirtymää projektimaiseen ja ilmiöpohjaiseen oppimiseen; oppilaita osallistavan ja yhteistoiminnallisen opetuksen tukeminen tvt:n avulla
-Mihin 2000-luvun taitoihin liittyy? Kommunikaatio, tvt-taidot, paikallinen kansalaisuus, elämä ja työura

6. HYVÄ KÄYTÄNNE

OTSIKKO:  Omaan seurakuntaan tutustuminen

kohderyhmä: perusopetus

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

  avainsanat:    seurakunta, ammatit, seurakunnan lapsi- ja nuorisotyö, verkko-oppimisympäristö, videointi, YouTube

Opintokokonaisuus,  joka  tutustuttaa  oman seurakunnan toimintaan  ja  sen  ammatteihin  voidaan toteuttaa  oppilaitoksen verkko-oppimisympäristöä  (esimerkiksi  Peda.net  -palvelut)  hyödyntäen.  Kokonaisuuteen  kuluu  
tutustuminen seurakunnan verkkosivuihin opettajan antamien linkkien kautta  ja  seurakunnan työntekijöiden oppilaitosvierailut,  joista  oppilaat  tekevät  haastatteluja  ja  videoita,  jotka jaetaan yhteistä  oppimista  varten  
verkkoon. Samalla kun seurakunta tulee tutuksi, myös tvt- ja kommunikaatiotaitoja voidaan kehittää. 

Menetelmän toteuttamisessa tarvitaan tietokoneita ja kameroita videoimiseen. Myös tabletlaitteen kameralla toteutettu videointi on oppilaille helppo vaihtoehto taltioida haastatteluja. Ajankäytöllisesti on tärkeää suunnitella,  
kuinka paljon videoiden tekemiseen voidaan käyttää aikaa, ja lähdetäänkö niitä esim. oppilaiden toimesta editoimaan. Samalla tulee ottaa huomioon, että tietoteknisten taitojen opettamiseen on myös varattava aikaa.  
Yhteydenotot seurakunnan työntekijöihin ja aikataulujen ja vierailujen sopiminen vaativat myös opettajalta aikaresursseja.

Menetelmää on toteutettu neljännen luokan uskonnon opetuksessa. Opettaja kokoaa koulun verkko-oppimisympäristössä (esimerkiksi Peda.net -palvelut) olevalle luokan yhteiselle sivulle  linkkejä, joista pääsee oman  
seurakunnan sivuille. Oppilaat tutustuvat niiden avulla seurakunnan lapsi- ja nuorisotyöhön ja saavat selville, millaista toimintaa seurakunta tarjoaa 7–13-vuotiaille ja millaisia tapahtumia seurakunnassa järjestetään. Jokainen  
oppilas  täyttää  opettajan  laatiman  kyselylomakkeen,  jossa  kysytään  esimerkiksi,  mihin  seurakunnan  kerhoon  oppilas  haluaisi  osallistua  ja  miksi.  Vastaukset  palautetaan  opettajalle,  ja  niistä  keskustellaan  yhdessä.  
Oppimisprojekti etenee seurakunnan työtehtäviin tutustumiseen, joka voidaan toteuttaa siten, että seurakunnan työntekijät vierailevat luokassa. Tämä vaihe voidaan toteuttaa myös etäyhteyksin, jolloin yhteydenpitoon  
käytetään esim. tabletlaitetta ja Skype-verkkopuhelua. Tällöin työntekijän esittely saadaan luokassa dataprojektorilla kaikkien nähtäväksi iPadilta AppleTV:n kautta.  Ennen vierailua tai etäyhteydenpitoa pohditaan, mitä eri  
työntekijöiltä kysytään ja miten heitä haastatellaan. Koska haastattelut on tarkoitus videoida, tulee videokameran käyttöä opetella ennakkoon. Oppilaat videoivat ryhmissä haastattelut, ja videot lisätään YouTubeen. Sieltä ne 
linkitetään luokan omalle sivulle verkko-oppimisympäristöön. Haastattelut katsottiin lopuksi yhdessä luokassa dataprojektorin kautta, jotta tutustutaan myös muiden ryhmien tekemiin videoihin ja haastateltujen henkilöiden  
ammatteihin. Toinen vaihtoehto on katsoa muiden ryhmien videot tietokoneelta yksin, mikäli käytössä on koneisiin kytkettävät kuulokkeet. Mikäli menetelmää toteutettaisiin siten, että oppilaat itse vierailevat seurakunnan  
työpaikoissa oppimistehtäviä ja haastatteluja tekemässä, oppimisympäristö laajenisi vielä enemmän luokkahuoneen ulkopuolelle ja reaaliympäristöön. 

Menetelmää toteuttaneen opettajan mielestä videoiden käyttö motivoi oppilaita selvästi.  Työskenneltäessä opittiin sekä asiasisältöä (lähiseurakunnan toimintoja ja seurakunnan ammatteja) että monia muita taitoja, kuten  
verkon käyttämistä, tiedon etsimistä, lukemista, kirjoittamista ja videoiden kuvaamista. Kokonaisuus oli oppilaille riittävän selkeä, kun kaikki tiedot löytyivät luokan omalta sivulta. Joillakin oppilailla oli alkuun vaikeuksia  
keskittyä tvt:aan oppimisen välineenä, koska ympäristö oli uusi. 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________



OPPIAINE historia, kuvaamataito, musiikki, kielten opiskelu 

KUVAT
-kuvia tehtävänannoista verkko-oppimisympäristön luokan sivuilla



VIDEOT -

LAITTEET OHJELMISTOT 
-tietokoneet -internet
-webkamera -Peda.net-verkko-oppimisympäristö/oppimisalusta/

 videoblogi

OPPIMISTILA 
-verkko-oppimisalustan käyttäminen oppimisympäristön laajentamisessa; siirtymää projektimaiseen ja ilmiöpohjaiseen oppimiseen; oppilaita osallistavan ja yhteistoiminnallisen opetuksen tukeminen tvt:n avulla
-Mihin 2000-luvun taitoihin liittyy? Luovuus, informaation lukutaito, tvt-taidot ja verkko-oppiminen, kansalaisena maailmassa → kulttuuritietoisuus

7. HYVÄ KÄYTÄNNE

OTSIKKO: Historiallisen aikakauden oppimista verkkotyövälinein

kohderyhmä: peruskoulutus 

teemat: oppimisympäristöt, laitteet ja ohjelmistot opetuskäytössä 

  avainsanat:    historiallinen aikakausi, verkko-oppimisalusta, verkkotehtävät, oppiainerajat ylittävä opintokokonaisuus, videoblogi, palaute

Historiallisen aikakauden piirteisiin tutustuminen voidaan toteuttaa verkko-oppimisympäristön työkaluja (esim. Peda.net -palvelut) käyttämällä. Oppilaat kokoavat opettajan luokan yhteiselle sivulle laittamien tehtävien  
pohjalta tietoa ”omaan tilaan” (esimerkkinä renesanssiaikaan liittyvät tavat, keksinnöt, musiikkiikki, muoti...) ja saavat opettajalta henkilökohtaista palautetta myös verkossa. Erityyppiset verkkotehtävät tarjoavat hauskan 
tavan tutustua aikakauteen.

Menetelmää varten tarvitaan internetyhteydellä varustettuja tietokoneita oppilakäyttöön ja webkamera opettajan tekemää videoblogimerkintää varten. Koska ohjeistusta tarvitaan pitkin matkaa, opettaja käy tarkkailemassa ja  
kommentoimassa oppilaiden töiden edistymistä oppilaiden sivuilla. Menetelmä sopisi hyvin myös kielen ja kulttuurin käsittelyyn kielten opiskelussa. Esimerkiksi opettajan antama videoblogi-palaute tarjoaa mahdollisuuden 
myös sanojen opetteluun (ääntäminen). Menetelmää voidaan käyttää myös oppiainerajat ylittävän opetuskokonaisuuden toteuttamiseen.

Historiallisen ajanjakson opiskelussa hyödynnetään oppilaitoksen verkko-oppimisympäristöä (esim. Peda.net -palvelut). Opettaja antaa tehtävät luokan yhteisellä sivulla ja tarjoaa samalla oppilaille kuvia, videoklippejä sekä  
linkkejä aihetta käsitteleville sivuille. Oppilaat tekevät tehtävänmukaisia jäsentelyjä teemana olevan ajanjakson ilmiöistä hyödyntämällä internetin, sähköisten tallennusvälineiden ja verkko-oppimisympäristön tarjoamia 
mahdollisuuksia ja kokoavat tuotokset henkilökohtaisille sivuille eli ”omaan tilaan”.  Omilla sivuilla kootut tuotokset jäävät oppilaille itselleen tulevia opintoja varten. Oppilaat asettavat itse julkisuusasetukset omille  
sivuilleen eli päättävät, kuinka laajasti työt julkaistaan. Tehtävien tulee olla eri tyyppisiä ja monipuolisia. Esimerkiksi menetelmällä toteutetussa renesanssin oppimisprojektissa on käytetty esseetyyppistä kirjoitustehtävää,  
oman renesanssiajan sävellyksen tuottamista  nokkahuilulla,  pastissin  tekemistä  jostakin  renesanssiajan  taideteoksesta,  peilikirjoitusta  jne.  Osa  tehtävistä  laaditaan  oppilaille  yhteisiksi,  osa  valinnaisiksi  lisätehtäviksi.  
Tehtävätyypistä riippumatta kaikki dokumentoidaan oppilaan ”omaan tilaan” oppimisprojektin teeman mukaisen otsikon alle. Vaikka tehtävänannot ovat luokan yhteisellä sivulla, tehtävät käynnistetään yhdessä oppitunneilla, 
jossa opettaja antaa vielä ohjeet suullisesti. Oppilaat jatkavat tehtävien viimeistelyä kotona. 

Uusien työkalujen käyttö saattaa aiheuttaa ongelmia joillekin, joten on erittäin hyödyllistä, mikäli opettaja voi verkko-oppimisalustalla antaa ohjeita myös videoina. Samoin, jos oppilaita on poissa oppitunneilta tai on tullut  
kuunneltua huonosti ohjeita tai unohdettua ne, on hyvä, jos opettaja voi ohjata oppilaita henkilökohtaisesti videoblogimerkinnän kautta. Myös blogien kommentointi on koettu hyväksi tavaksi antaa oppilaille palautetta  
työskentelystään. Oppilaiden kokemuksena oli, että opettajan henkilökohtaisen palaute oli tärkeää. Myös opettaja koki edellä mainitut palautteen antamisen tavat vekossa käteväksi keinoksi kirjallisten ohjeiden rinnalla. 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

linkki:http://www.peda.net/veraja/oppijat  

http://www.peda.net/veraja/oppijat

