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JOHDANTO   
    

Tämä    Ohjaajan   käsikirja    on   kehitetty   osana   Learning   Circles   in   Libraries   -hanketta,   

jonka   tarkoituksena   on   tehdä   aikuisopiskelusta   järjestäytyneempää,   

interaktiivisempaa   ja   hauskempaa.   Tämän   käsikirjan   tarkoituksena   on   auttaa   

ohjaajia   ymmärtämään,   miten   ihmiset   hankkivat   tietoa   itseopiskelun   kautta,   sekä   

siitä,   miten   he   oppivat   muilta,   jotta   he   voisivat   myöhemmin   kouluttaa   ohjaajia   

omien   opintopiirien   ohjaamiseen.   Tämä   opas   opastaa   sinut   prosessin   jokaiseen   

vaiheeseen.   

Opintopiirien   ohjaaminen-   ohjaajan   käsikirja    koostuu   4   osasta.   Luet   tällä   hetkellä   

osaa   1,   joka   tutustuttaa   sinut   opintopiiri-käsitteeseen   opintopiiriksi   suunnitellun   

kurssin   muodossa.   Suorittamalla   tämän   kurssin   saat   paremman   käsityksen   

opintopiiri-käsitteestä   ja   sen   metodologiasta,   ja   voit   myös   itse   käyttää   tätä   kurssia   

tulevien   ohjaajien   kouluttamiseen.   Kurssi   on   jaettu   neljään   moduuliin,   joista   kukin   

voidaan   käydä   läpi   90   minuutissa.   Suorittamalla   tämän   kurssin   saat   vankan   

käsityksen   käsitteistä,   taidoista,   työkaluista   ja   resursseista,   joita   tarvitaan   

opintopiirien   aloittamiseen.     

Osa   2   on   omistettu   itseopiskelun   käsitteelle.   Osa   3   keskittyy   ohjaamiseen,   ja   osa   4   

tarjoaa   käytännön   vinkkejä   opintopiirien   pitämiseen   verkossa.     

Learning   Circles   in   Libraries   -hankkeessa   ovat   mukana:   Information   Society   

Development   Foundation   (Puola),   Stadtbibliothek   Köln   (Saksa),   Suomen   

eOppimiskeskus   ry   (Suomi),   Biblioteca   Lúcio   Craveiro   da   Silva   (Portugali),   Fundatia   

Progress   (Romania)   ja   Peer   2   Peer   -yliopisto   (USA).   Hanke   toteutetaan   osana   

Erasmus   +   -ohjelmaa,   jota   hallinnoi   Euroopan   komissio.  
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Kuinka   käyttää   tätä   kirjaa   
    

🛠     Vasara   ja   jakoavain   -kuvake   viittaa   P2PU-työkaluihin,   jotka   on   suunniteltu   
auttamaan   sinua   opintopiireissä.   Kattava   esittely   työkaluistamme   löytyy    Read   the   
Docs    -osiosta.   
    

🧶   Lankakerä-kuvakkeet   auttavat   sinua   tutustumaan   P2PU-verkkoyhteisömme   
( P2PU   community   forum )   käytettävissä   oleviin   resursseihin,   ja   se   yhdistää   sinut   
myös   opintopiirien   vetäjiin   ympäri   maailmaa!   

>   Tämä   kurssi   on   suunniteltu   suoritettavaksi   opintopiirinä.   Jokainen   neljästä   
moduulista   on   harkiten   koottu   pienten   ryhmien   läpikäytäväksi   noin   90   minuutissa.   
Osallistumalla   tälle   kurssille   osallistut   myös   opintopiiriin!   Olemme   lisänneet   
joukkoon   tällaisia     tekstipätkiä   tarjoamaan   sinulle   ylimääräisiä   vinkkejä,   jotka   
auttavat   sinua   kehittymään   opintopiirin   osallistujasta   opintopiirin   ohjaajaksi.   

Tämän   kurssin   suorittaminen   opintopiirinä   

Vaikka   voit   vapaasti   käydä   tämän   kurssin   yksinkin,   se   on   suunniteltu   
suoritettavaksi   opintopiirinä   noin   4-15   hengen   ryhmässä,   joka   kokoontuu   neljän   
viikon   ajan.   Ihannetapauksessa   joku,   joka   on   jo   ohjannut   opintopiiriä,   toimii   
kurssin   ohjaajana.   Jos   se   ei   ole   mahdollista,   suosittelemme,   että   osallistujat   
toimivat   vuorotellen   moduulien   ohjaajana.   Kuten   missä   tahansa   opintopiirissä,   
ryhmäsi   on   viime   kädessä   vastuussa   siitä,   miten   materiaalit   käydään   läpi:   voitte   
katsella   videoita   yhdessä,   lisätä   ylimääräisiä   keskusteluita   tai   aktiviteetteja,   
hankkia   tietoa   muista   lähteistä   ...   mitä   vain,   minkä   luulet   toimivan   parhaiten   
ryhmälläsi!   

Saadaksesi   täyden   hyödyn   tämän   kurssin   suorittamisesta   opintopiirinä,   
suosittelemme,   että   käytät   P2PU-verkkosivustoa   ( create   a   learning   circle )   
opintopiirin   luomiseen   ryhmällesi.   Tämä   antaa   sinulle   pääsyn   
sähköpostimuistutuksiin,   ilmoituksiin   ja   kyselyihin.     

Suosittelemme   myös,   että   kaikilla   on   tietokone   ja   kuulokkeet.   Kynät,   muistikirjat   
ja   post-it   -laput   ovat   hyödyllisiä,   mutta   eivät   välttämättömiä.   

P2PU:n   ohjaajakoulutuksen   työpajat   

Monet   tämän   kurssin   materiaaleista   on   lainattu   P2PU:n   ohjaajatyöpajoista   ja   
muokattu   tätä   verkkokurssia   varten.   Jos   haluat   kuulla   lisää   P2PU:n   
koulutustilaisuuksista   ja   muista   tarjouksista,   käy    Work   With   Us    -sivullamme   tai   ota   
yhteyttä   thepeople   @   p2pu.org   
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https://learning-circles-user-manual.readthedocs.io/en/latest/
https://learning-circles-user-manual.readthedocs.io/en/latest/
http://community.p2pu.org/
https://learningcircles.p2pu.org/en/studygroup/create/?course_id=480
https://www.p2pu.org/en/work-with-us/


Moduuli   1:   Johdanto   

Aloitus   
Arvioitu   kesto:   15   minuuttia   

Tässä   moduulissa:  
●   Tutustut   siihen,   mitä   opintopiirit   käytännössä   ovat.   
●   Ymmärrät,   mikä   P2PU   on,   ja   tutustut   sen   taustalla   vaikuttaviin   arvoihin.   
●   Ymmärrät   opintopiirien   taustan   ja   sen,   miksi   ne   toimivat.   
●   Pystyt   kertomaan   opintopiireistä   omin   sanoin.   

Ryhmäesittelyt   
Ensimmäisen   aloituksen   yhteydessä   varmista,   että   istutte   ympyrässä,   jotta   kaikki   
näkevät   toisensa.   Selvitä,   kenen   syntymäpäivä   on   lähinnä   tätä   päivää   -   tämä   
henkilö   esittelee   itsensä   ensin!   

●   Jos   ryhmä   tuntee   jo   toisensa,   voit   aloittaa   kertomalla,   mitä   toivot    saavuttavan   tällä   
kurssilla,   sekä   mahdollisista   aikaisemmista   kokemuksistasi   opintopiireistä.   

●   Jos   suurin   osa   osallistujista   ei   ole   tavannut   toisiaan   aiemmin,   aloitus   kannattaa   tehdä   
nimillä   ja   joillakin   henkilökohtaisilla   (mutta   ei   liian   henkilökohtaisilla)   kysymyksillä.   
"Kuinka   sinä   tulit   tänne   tänään?"   toimii   yleensä   hyvin.   

>   Ennen   kuin   siirryt   seuraavaan   osioon,   ota   hetki   varmistaaksesi,   että   kaikki   
ryhmän   jäsenet   pääsevät   käsiksi   kurssimateriaaleihin.   Kaikki   P2PU-kurssit   ovat   
avoimesti   lisensoituja ,   mikä   tarkoittaa,   että   kurssimme   eivät   ole   vain   ilmaisia,   
vaan   myös   käytettävissä   ilman   kirjautumista.   Jos   käytät   muita   kursseja,   saatat   
joutua   käyttämään   aikaa   osallistujien   kanssa   siihen,   että   he   kirjautuvat   sisään,   
muistavat   salasanansa   jne.   
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https://en.wikipedia.org/wiki/Comparison_of_free_and_open-source_software_licences


Lue   ja   katso   
Arvioitu   kesto:   30   minuuttia   

Tervetuloa   P2PU-yliopistoon   
    

Welcome   to   Peer   2   Peer   University,   the   home   of   the   Learning   Circles   

Peer   2   Peer   University   (P2PU)   on   ruohonjuuritason   organisaatio,   jonka   tehtävänä   
on   luoda   vaihtoehtoja   muodolliselle   koulutukselle.   Pääasiallinen   työmme   ovat   
opintopiirit,   jotka   ovat   ryhmiä,   jonka   osallistujat   tapaavat   henkilökohtaisesti   
oppiakseen   jotain   yhdessä   käyttämällä   ilmaisia     verkkokursseja   tai   muita   
oppimateriaaleja.   

P2PU   on   kooltaan   pieni,   mutta   opintopiirit   ovat   saavuttaneet   kuusi   maanosaa,   
koska   olemme   avoimen   lähdekoodin   ja   ruohonjuuritason   projekti.   Tämä   
tarkoittaa,   että   kuka   tahansa   voi   vapaasti   muokata   opintopiirejä   omaan   
kontekstiinsa   ja   myötävaikuttaa   näin   työhömme.   Otamme   oppijat   ja   
yhteistyökumppanit   mukaan   kaikissa   työmme   suunnittelun   ja   toimittamisen   
vaiheissa   ja   uskomme,   että   kestävät   oppimisyhteisöt   syntyvät   ruohonjuuritason   
yhteistyön,   ei   hierarkkisten   toimeksiantojen   kautta.   

P2PU:ta   ohjaavat   kolme   arvoa:   oikeudenmukaisuus,   yhteisöllisyys   ja   
vertaisoppiminen.   Voit   lukea   lisää   siitä,   mitä   ne   merkitsevät   meille   
verkkosivustoltamme .   

  

Mikä   on   opintopiiri?   

    
What   does   a   Learning   Circle   look   like?   

Yksinkertaisesti   sanottuna   opintopiiri   on   ryhmä   ihmisiä,   jotka   kokoontuvat   
yhteen   oppiakseen   jotain   yhdessä.   Jokainen   opintopiiri   näyttää   hieman   
erilaiselta,   mutta   niitä   kaikkia   yhdistää   muutama   asia.   

Vapaus   

Opintopiirit   käyttävät   vapaasti   saatavilla   olevia   oppimateriaaleja,   kuten   
verkkokursseja.   Tämän   lisäksi   oppijoilta   ei   koskaan   veloiteta   maksua   
osallistumisesta   opintopiiriin   eikä   ohjaajaa   veloiteta   opintopiirin   aloittamisesta.   
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https://www.youtube.com/embed/bQqmIS7WQa8
https://www.p2pu.org/en/about/
https://www.youtube.com/embed/H5vReon6uL4


Toistuva   

Opintopiirit   tapaavat   yleensä   90   minuuttia   /   viikko   6-8   viikon   ajan,   mutta   tämä   
joustaa   kurssista   ja   sen   tavoitteista   riippuen.   On   huomattu,   että   alle   4   viikon   
pituisilla   opintopiireillä   ei   ole   tarpeeksi   aikaa   osallistujien   ryhmäytymiseen,   ja   yli   8   
viikon   pituiset   opintopiirit   vaativat   liian   pitkän   ajallisen   sitoutumisen.   Vaikka   jotkut   
ryhmät   ovat   jatkaneet   kokoontumistaan     loputtomiin   opintopiirin   päättymisen   
jälkeen,   tämän   ei   pitäisi   olla   lähtökohta.   

Ohjaaminen   

Jokaisella   opintopiirillä   on   ohjaaja.   Ohjaajan   ei   tarvitse   olla   aiheen   asiantuntija,   
joten   kenestä   tahansa   voi   tulla   ohjaaja   -   se   vaatii   vain   harjoitusta.   Sen   lisäksi,   että   
ohjaaja   toimii   joka   viikko   opintopiirin   järjestäjänä,   ohjaajan   tehtäviin   kuuluu:   

●   Löytää   hiljainen   tila   tapaamisia   varten   
●   Opintopiirin   mainostaminen   
●   Viestintä   osallistujien   kanssa   
●   Tuoda   paikalle   tarvikkeet,   kuten   paperi   ja   kynät   
●   Tehtävien   jakaminen   
●   Ryhmäkeskustelujen   johtaminen   
●   Uteliaisuuden   edistäminen   

Yhteistyö   

Opintopiirit   pohjautuvat   vertaisoppimiseen,   jossa   arvostetaan   jokaisen   
osallistujan   kokemusta   ja   asiantuntemusta.   Kolme   arvoa   muodostaa   P2PU:n   
vertaisoppimiskäsityksen:   

●   Kaikki   ovat   asiantuntijoita   jossakin   
●   Jakaminen   on   tapa,   jolla   opimme   parhaiten   
●   Kehittyäkseen   tarvitsee   palautetta   

Vertaisoppiminen  voi  luoda  rikkaan  oppimisympäristön,  jossa  kaikki  opettavat  ja           
oppivat  samanaikaisesti,  toimivat  ja  tarkkailevat,  puhuvat  ja  kuuntelevat.  Tämä           
luo  tilan  uusille  näkökulmille,  tarjoaa  mahdollisuuden  kehittää  hyödyllisiä          
sosiaalisia  taitoja  ja  antaa  yksilöille  mahdollisuuden  saavuttaa  jotain  suurempaa           
kuin  hänellä  yksinään  voisi  olla.  Tämän  voi  tiivistää  lauseeseen:  olemme  kaikki             
opettajia   ja   olemme   kaikki   oppijoita.   

Kun   kutsut   koolle   samasta   aiheesta   kiinnostuneiden   oppijoiden   ryhmän,   sinulla   on   
perusta   avoimelle,   yhteistyöhön   perustuvalle   oppimisympäristölle   ja   hyödylliselle   
tukijärjestelmälle.   Huomaa,   että   opintopiirit   toimivat   parhaiten   4-15   osallistujan   
kanssa.   Suurempi   ryhmä   saattaa   aiheuttaa   liikaa   työtä   ohjaajalle.   On   tosin   ollut   
myös   onnistuneita   kolmen   hengen   pienryhmiä,   kuten   myös   60   hengen   
opintopiirejä,   joissa   on   ollut   useampi   ohjaajakin!   

Dirk   is   a   teacher   and   a   learner   
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https://live.staticflickr.com/65535/48088230948_21cf99deb4_o_d.jpg


Jäsennelty   

Jokaisella   opintopiirin   kokouksella   on   sama   kattava   rakenne:   aloitus,   aika,   joka   
kuluu   katsomiseen   ja   taustamateriaalien   lukemiseen,   ryhmätoiminta   (tee   /   sano   
/   ajattele)   ja   aika   reflektointiin.   

Aloitus:    opintopiirit   aloitusvaiheeseen   käytetään   joka   viikko   noin   5-10   minuuttia.   
Tämä   on   mahdollisuus   tutustua   (uudelleen)   muihin   osallistujiin   ja   asettaa   
henkilökohtaiset   tavoitteet   tapaamiselle.   Aloitukseen   voi   sisältyä   jäänmurtajia   
(icebreakers),   henkilökohtaisten   tavoitteiden   arviointia   ja   /   tai   edellisen   viikon   
yhteenveto.   

Lue   ja   katso:    Suurin   osa   jokaisesta   opintopiiristä   on   omistettu   kurssimateriaalien   
käsittelylle.   On   tiettyjä   kurssiaiheita   (esim.   Verkkosivujen   suunnittelu   ja   
perustietotekniikka),   joissa   jokaisella   on   järkevää   olla   oma   tietokone   ja   joissa   
kaikki   käyvät   itse   materiaalit   läpi.   Toisissa   aiheissa   (esim.   Julkinen   puhuminen   ja   
haastattelutaidot)   voi   olla   järkevämpää   heijastaa   kurssi   seinälle   ja   käydä   läpi   kaikki   
materiaalit   ryhmänä.   On   täysin   sinun   ja   osallistujien   päätettävissä,   miten   haluatte   
viettää   tämän   ajan:   usein   parasta   on   yhdistää   sekä   itsenäistä   työskentelyä   että   
ryhmätyötä.   

Tee   /   Sano/   Ajattele :   Ryhmäkeskustelujen   ja   aktiviteettien   sisällyttäminen   
kurssille   varmistaa,   että   teet   muutakin   kuin   vain   hallinnoit   opetustilaa.   Joskus   
ryhmätoimintaa   syntyy   luonnollisesti,   mutta   joskus   sen   eteen   on   nähtävä   vähän   
vaivaa.   Olemme   luoneet   joitain   omia   toimintoja,   joita   voit   käyttää   vertaisoppimisen   
tukemiseen   ja   kaventaaksesi   kuilua   verkkokurssin   ja   tosielämän   välillä.   

Reflektio:    Reflektio   on   opintopiirien   ydinkomponentti,   ja   suosittelemme   lyhyen   
ryhmäreflektioharjoituksen   tekemistä   jokaisen   opintopiiritapaamisen   lopussa.   

>   Huomaat,   että   tämän   kurssin   kukin   moduuli   on   jaettu   samoihin   neljään   osaan,   
joten   se   sopii   täydellisesti   käytettäväksi   opintopiirimuodossa!   Kaikki   verkkokurssit   
eivät   kuitenkaan   ole   yhtä   opintopiiriystävällisiä,   joten   ohjaajana   teet   tiivistä   
yhteistyötä   osallistujien   kanssa   mukauttaaksesi   olemassa   olevat   kurssit   tähän   
muotoon.   Älä   huoli,   käsittelemme   tätä   aihetta   myöhemmin   tällä   kurssilla.   
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Tavoitteiden   asettaminen   

Jotkut   osallistujat   tulevat   opintopiiriin   odottaen   perinteistä   
luokkahuonekokemusta   (jossa   sinä   olet   opettaja).   Siksi   on   tärkeää,   että   
ohjaaja   korostaa   vertaisoppimista   heti   ensimmäisestä   tapaamisesta   lähtien   ja   
ottaa   oppijat   mukaan   ryhmähengen   luomiseen.   

Yksi   helppo   tapa   tehdä   tämä   on   toimia   ympyrässä.   Kannustamme   ryhmiä   
istumaan   ympyrässä   aina   kun   mahdollista.   Jos   olet   tietokoneluokassa,   voitte   
asettua   seisomaan   ympyrään   aloitusta   ja   reflektointia   varten.   Ympyrässä   oleminen   
tuo   esiin   tärkeitä   kysymyksiä,   jotka   voivat   auttaa   vahvistamaan   vertaisoppimista:   
miten   tämä   eroaa   luokkahuoneista,   joihin   oppijat   ovat   tottuneet?   Kenellä   on   
asiantuntemus,   kun   luokkahuoneen   etuosaa   tai   opettajanpöytää   ei   ole?   

Täältä   voi   kuunnella   joidenkin   P2PU-ohjaajien   neuvoja   siitä,   miten   aloittaa  
opintopiirit:   

Setting   up   a   peer   learning   environment   

How   is   a   Learning   Circle   different   from   a   class   

  

Lisälukemista   ja   resursseja   

Opintopiirien   idea   ei   ole   uusi.   Päinvastoin.   Olemme   koonneet   lyhyen   historian   
opintopiireistä   yhteisöfoorumiimme    ( community   forum ),   jonka   kannustamme   
lukemaan   ja   kommentoimaan.   Saamme   inspiraatiota   sekä   historiallisista   
yhteiskunnallisista   liikkeistä   että   nykyaikaisista   liikkeistä,   jotka   taistelevat   
muodollisen   koulutuksen   hegemoniaa   vastaan.   

Tämä   moduuli   -   etenkin   kysymys   siitä,   miten   oppijat   kokevat   
asiantuntemuksen,   kun   huoneessa   ei   ole   opettajaa   -   pohjautuu   pitkälti   
Cristiane   Damescenon   (2017)   väitöskirjaan    Massive   Courses   Meet   Local   
Communities:   An   Ethnography   of   Open   Education   Learning   Circles .   Se   on   
loistavaa   viikonloppulukemista!   
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https://www.youtube.com/embed/KGgECP9qgJI
https://www.youtube.com/embed/1uhBWqLXlBY
https://community.p2pu.org/t/the-history-of-learning-in-a-circle/2777
https://repository.lib.ncsu.edu/handle/1840.20/33714
https://repository.lib.ncsu.edu/handle/1840.20/33714


Tee   /   sano   /   ajattele   
Arvioitu   kesto:   30   minuuttia   

Luo   P2PU-tili   
Luo   ilmainen   P2PU-tili    voidaksesi   hyödyntää   tämän   kurssin   resursseja   parhaalla   
mahdollisella   tavalla.     

create   a   free   P2PU   account   

P2PU-tilisi   avulla   voit   suorittaa   useita   tehtäviä,   kuten:   
●   Luoda   opintopiirejä   
●   Julkaista   opintopiirejä   
●   Hallita   opintopiiritapahtuman   tietoja   
●   Kommunikoida   osallistujien   kanssa   sähköpostitse   ja   tekstiviestillä   
●   Kerätä   palautetta   osallistujilta   
●   Lisätä   verkkokursseja   tietokantaamme   

Jokainen   näistä   työkaluista   on   upotettu   P2PU:n   maailmanlaajuiseen   yhteisöön.   
Kun   esimerkiksi   jaat   palautetta   käyttämästäsi   verkkokurssista   tai   opintopiiristä,   et   
jaa   sitä   vain   P2PU:n   henkilökunnan   kanssa,   vaan   siitä   on   hyötyä   myös   muille   
ohjaajille,   jotka   harkitsevat   saman   kurssin   käyttöä.   Näiden   yhteyksien   
mahdollistamiseksi   P2PU-tilit   tarjoavat   myös:   

●   Ryhmän   mentoreita,   jotka   voivat   auttaa   vastaamaan   kysymyksiin,   kun   aloitat   
opintopiirisi   
●   Globaalin   yhteisöfoorumin   
●   Kuukausittaisen   yhteenvedon   P2PU-yhteisön   tapahtumista   
●   Postituslistan,   joka   sisältää   kuukausittaiset   puhelut   ja   ammatillisen   kehittymisen   
mahdollisuudet.   

>   Vaikka   tarvitset   P2PU-tilin   opintopiirin   luomiseen,   osallistujat   voivat   
rekisteröityä   pelkällä   sähköpostiosoitteella.   He   eivät   tarvitse   P2PU-tiliä.   Jos   
osallistujalla   ei   ole   sähköpostiosoitetta,   voit   lisätä   hänet   manuaalisesti   opintopiiriin   
ja   lisätä   puhelinnumeron,   jotta   hän   voi   vastaanottaa   tekstiviestimuistutuksia   ja   
päivityksiä.   
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🛠     Tutustu   P2PU-verkkosivustoon   

P2PU    -sivusto   on   solmukohta,   jossa   on   kaikki   tarvittavat   työkalut   ja   resurssit   
opintopiiriä   varten.   Tärkeimmät   niistä   ovat:   

●    Learning   circle   signup   page :   Täältä   potentiaaliset   osallistujat   löytävät   
kaikki   opintopiirit,   joita   tällä   hetkellä   on   auki   ympäri   maailmaa.   
Suomenkieliset   avoinna   olevat   kurssit   löytyvät    täältä .   

●    Community   forum :   Täällä   voi   keskustella   kaikista   opintopiireistä   muiden   
ohjaajien   kanssa.   
Suomeksi   keskustelua   voi   käydä    täällä .   

●    Facilitator   page :   Ohjaajasivu   kerää   yhteen   joukon   suositeltuja   resursseja   
yhteisöfoorumiltamme.   

●    Facilitator   dashboard :   Hallintapaneelissa   voit   luoda,   hallita   ja   antaa   palautetta   
opintopiireistäsi.   Meillä   on   myös   ajantasaista   tietoa   eri   puolilta   yhteisöä,   
mukaan   lukien   linkit   keskusteluun   foorumissa,   Instagram-syöte,   äskettäin   
lisätyt   kurssit   ja   joukko   tulevia   opintopiirejä   ympäri   maailmaa.   

●    Courses   page :   Kurssisivulla   on   kaikki   verkkokurssit,   joita   ohjaajat   ovat   
käyttäneet   opintopiireissä.   Tämän   kurssikirjaston   on   rakentanut   yhteisö;   
kuka   tahansa   ohjaaja   voi   lisätä   luetteloon   uuden   verkkokurssin.     
Suomenkieliset   kurssit   löytyvät    täältä .   

●    Blog :   P2PU-tiimin   uusimmat   päivitykset   ja   tiedot.   

🧶    Nyt   kun   sinulla   on   P2PU-tili,   siirry   P2PU-yhteisöfoorumin   "    Introduce   Yourself "   
-ketjuun   (jos   sinua   kehotetaan   kirjautumaan   sisään   uudelleen   foorumiin,   voit   
käyttää   sitä   uusien   P2PU-kirjautumistietojesi   avulla.   Sinun   ei   tarvitse   luoda   
erillistä   tiliä!).   Sano   hei   ja   kerro   meille,   että   olet   suorittamassa   tätä   kurssia!   
    

   

12   

https://www.p2pu.org/en/
http://p2pu.org/learning-circles
https://opintopiirit.p2pu.org/
http://community.p2pu.org/
https://community.p2pu.org/c/communities/opintopiirit-suomessa-keskustelualue/80
https://www.p2pu.org/facilitate/
https://learningcircles.p2pu.org/en/
https://www.p2pu.org/courses/
https://opintopiirit.p2pu.org/courses
https://info.p2pu.org/
https://community.p2pu.org/t/introduce-yourself/1571/269


Reflektoi:   Huomaa   mitä   opit   
Arvioitu   kesto:   15   minuuttia   

Tässä   moduulissa   olet   tutustunut   opintopiireihin,   tutustunut   P2PU-verkkosivustoon   
ja   ollut   yhteydessä   P2PU-yhteisöön   foorumillamme.   Tämä   voi   myös   olla   
ensimmäinen   kerta,   kun   osallistut   opintopiiriin!   Kuten   edellä   mainitsimme,   
reflektointi   on   tärkeä   osa   oppimista.   Siksi   suosittelemme,   että   jokaisen   
opintopiiritapaamisen   lopuksi   on   aikaa   reflektoinnille.   Joten   nyt   on   tilaisuutesi   
tehdä   niin!   

Käytä   5   minuuttia   pohtiaksesi   alla   olevia   kysymyksiä.   Suosittelemme   
muistiinpanojen   kirjoittamista   samalla.   Käyttäkää   jäljellä   olevan   aika   
ryhmäkeskusteluun.   

●   Miltä   sinusta   tuntuu   tämän   ensimmäisen   moduulin   jälkeen?   Mitä   
kysymyksiä   sinulla   on   herännyt?     

●   Miten   tämä   muoto   eroaa   tai   on   samanlainen   kuin   muut   
oppimiskokemukset,   joita   sinulla   on?     

Todennäköisesti   on   myös   käytännön   asioita,   joita   on   käsiteltävä   reflektoinnin   
aikana.   Joitakin   ensimmäisen   viikon   aikana   usein   esiin   tulevia   kysymyksiä   ovat:  

●   Haluammeko   pitää   jotenkin   yhteyttä   viikon   aikana?   
●   Pitäisikö   meidän   antaa   itsellemme   kotitehtäviä?   
●   Pitäisikö   meidän   ottaa   mukaan   vielä   uusia   osallistujia?   
●   Haluammeko   käydä   kurssin   erikseen   omilla   tietokoneillamme,   käyttää   projektoria   vai   

molempien   yhdistelmää?   

>    🛠     Jokaisen   opintopiirin   jälkeen   ohjaaja   voi   kirjautua   hallintapaneeliinsa   ja   
lähettää   yhteenvetoviestin   ryhmälle   ja   erikseen   P2PU:lle.   Tämä   on   hyvä   tapa   
muistuttaa   ryhmää   siitä,   mistä   puhuitte,   ja   kertoa   meille,   jos   sinulla   on   kysyttävää.   
Jos   suoritat   tätä   kurssia   opintopiirinä,   suosittelemme,   yhteenvetoviestin   lähettäjää   
vuorotellaan,   jotta   se   tulee   tutuksi   kaikille!   
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Moduuli   2:   Kurssin   valinta   

Aloitus   
Arvioitu   kesto:   10   minuuttia   

Tämän   moduulin   loppuun   mennessä:   
●   Tunnet   termit,   kuten   OER   ja   MOOC.   
●   Ymmärrät   paremmin   verkko-oppimista.   
●   Osaat   etsiä   ja   arvioida   verkkokursseja   opintoiireille.     
●   Sinulla   on   ideoita   online-kurssien   mukauttamisesta   opintopiirimalliin.   

🛠     Tutustu   P2PU:n   kurssitietokantaan   

P2PU   ylläpitää   tietokantaa   kursseista   ( database ),   joita   on   käytetty   muissa   
opintopiireissä.   Tarkastele   nopeasti   tietokannassa   jo   olevia   kursseja   ja   leiki   
suodattimien   ja   hakuvaihtoehtojen   kanssa.   Kun   olet   tehnyt   hakuja   noin   viisi   
minuuttia,   keskustele   ryhmäsi   kanssa.   Tässä   on   joitain   esimerkkikysymyksiä:   

●   Mitkä   ovat   tietokannassamme   olevien   kurssien   suosituimmat   kielet?   
●   Mikä   prosenttiosuus   kursseista   on   OER-kursseja?   
●   Mikä   on   eniten   käytetty   kurssi   opintopiireissä?   
●   Löydätkö   kursseja,   joita   haluaisit   vetää?   Mitä?   
  

Lue   ja   katso   
Arvioitu   kesto:   35   minuuttia   

Verkko-oppimisen   nopea   historia     
20.   maaliskuuta   1728   ilmestyi   Boston   Gazette   -lehdessä   mainos   kirjoituskurssista.   
Erityistä   oli,   että   tämä   ei   ollut   tarkoitettu   yksinomaan   Bostonin   asukkaille,   vaan   
" Kelle   tahansa   amerikkalaiselle,   joka   haluaa   oppia   tämän   taiteen ".   Kurssin   vetäjä   
Caleb   Philipps   tarjosi   harjoitusten   lähettämistä   ihmisille   postitse,   jolloin   kuka   
tahansa   voisi   oppia   häneltä   " yhtä   täydellisesti   kuin   Bostonissa   asuvat ".   Tämä   
mainos   antoi   esimerkin,   joka   on   pitkälti   jatkunut   etäopetuksessa   seuraavien   300   
vuoden   aikana,   olipa   väline   radio,   televisio   ja   Internet.   Koko   historian   ajan   monet   
onnistuneista   etäopetusprojekteista,   esimerkiksi   Chautauqua-liike   tai   avoin   
yliopisto,   ovat   pohjautuneet   etäopetukseen.   

Viimeisten   kahdenkymmenen   vuoden   aikana   visio   ilmaisista   verkko-kursseista   
on   yhdistynyt   avoimien   koulutusresurssien   eli   OER:n   alle.   Määritelmän   mukaan   
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OER   ovat   "resursseja,   jotka   ovat   julkisia   tai   jotka   on   vapautettu   
immateriaalioikeuksien   lisenssillä,   joka   sallii   niiden   vapaan   käytön   ja   uudelleen   
käyttämisen".   

Vuonna   2008   muutamat   ihmiset   ja   laitokset   alkoivat   viedä   OER-askeleen   
pidemmälle.   Sen   sijaan,   että   vain   jakaisivat   oppimateriaaleja   verkossa,   he   alkoivat   
järjestää   ilmaisia     verkkokursseja,   joihin   ihmiset   ympäri   maailmaa   voivat   
ilmoittautua   ja   työskennellä   yhdessä   kurssimateriaalien   kanssa   verkkoyhteisönä.   
Nämä   kokeilut   otettiin   käyttöön   nimellä   MOOC:   Massive   Open   Online   Courses   
(MOOC).   MOOC-nimitys   on   viime   vuosina   otettu   laajempaankin   käyttöön   eivätkä   
kaikki   MOOCit   ole   enää   massiivisia   tai   avoimia,   mutta   suosittuja   ne   ovat   edelleen.   
Class   Central in   (MOOC-hakukone   ja   tarkastelusivusto)   mukaan   110   miljoonaa   
ihmistä   osallistui   13000   verkkokurssille   vuonna   2019.   

Yleisiä   verkkokursseja   
Verkkokursseja   on   monenlaisia.   Niiden   tekijöitä   voivat   olla   aiheen   asiantuntijat,   
yliopiston   henkilökunta,   koulutussuunnittelijat   tai   harrastajat.   Niitä   voidaan   
isännöidä   jonkun   henkilökohtaisella   verkkosivustolla   tai   ne   voivat   olla   osa   
laajempaa   yliopiston   työtä.   Jotkut   kurssit   ovat   avoimia,   mikä   tarkoittaa,   että   niillä   
on   lisenssi,   joka   sallii   sekä   niiden   uudelleenkäytön   että   muokkaamisen,   kun   taas   
toisia   voi   käyttää   vapaasti,   mutta   tekijänoikeuksien   nojalla   niiden   muokkaaminen   
on   kielletty.   Opintopiireissä   on   neljä   yleistä   kurssityyppiä:   

●    Avoimet   oppimateriaalit    (engl.   OER,   Open   Education   Resources)   ovat   
digitaalisia   tai   muita   opetukseen,   kasvatukseen   tai   oppimiseen   
kohdennettuja   materiaaleja,   jotka   on   lisensoitu   avoimella   lisenssillä.   
Avoin   lisenssi   antaa   muille   oikeuden   maksuttomaan   pääsyyn,   käyttöön,   
muokkaukseen   ja   uudelleen   jakamiseen   olemattomin   tai   vähin   
rajoituksin.   Avoimet   oppimateriaalit   sopivat   parhaiten   opintopiirikäyttöön.     

○   Esimerkkejä:    MIT   OpenCourseWare ,    Open   Learning   Initiative ,   
OpenLearn ,    Wisc-Online .    OERu ,    freeCodeCamp ,    Saylor   Academy     and   
Skills   Commons .   
  

●    Verkosta   löytyy   paljon   materiaaleja,   jotka   ovat   ilmaisia,   mutta   
eivät   avoimia .   Näitä   materiaaleja   saa   käyttää   vapaasti   opiskeluun,   
joskaan   niitä   ei   saa   muokata.   Tällaisten   kurssin   laatu   on   usein   varsin   
hyvä,   mutta   riskinä   on,   että   ne   eivät   ole   aina   /   pitkään   saatavilla.   Ne   
saatetaan   poistaa   tai   viedä   maksumuurin   taakse.     

○   Esimerkkejä:    edX ,    Coursera ,    Khan   Academy    ja    Udacity    .   
    

●    Ilmaisen   /   avoimen   pääsyn   työkalut   ja   tietokannat    voivat   toimia   
opintopiirin   pohjana.   Oppimisympäristöinä   on   käytetty   esimerkiksi:     

○    Scratch ,    Tinkercad ,    GIMP ,    Wikipedia ,    Youtube    ja    Project   
Gutenberg .   
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●    Maksulliset   kurssit    perivät   lisenssimaksuja   ja/   tai   osallistumismaksuja   
materiaaleista   ja   kursseista,   siksi   niiden   käyttöä   ei   suositella   
opintopiireissä.   Opintopiirien   tulisi   olla   aina   kaikille   avoimia   ja   
maksuttomia,   jotta   säilytämme   matalan   kynnyksen   opiskelun   
aloittamisessa.   Kirjastoilla   saattaa   kuitenkin   olla   käyttölisenssejä   
joihinkin   maksullisiin   materiaaleihin,   joita   ne   tarjoavat   omille   
asiakkailleen.   Tarkista   tilanne   omasta   lähikirjastostasi.   Mikäli   materiaalin   
käyttö   onnistuu   kirjastokortilla,   voi   materiaalia   käyttää   myös   
opintopiirissä.   Tällöin   materiaalit   /   kurssit   eivät   kuitenkaan   tule   näkyviin   
P2PU-kurssitietokantaan.     

○    Esimerkkejä:    GALE   Courses ,    Lynda    ja    Universal   Class .   

Kurssien   etsiminen   

Opintopiirin   osallistujat   kokoontuvat   yhteen   oppiakseen   lisää   yhteisestä   
kiinnostuksen   kohteesta   käyttäen   apuna   saatavilla   olevia   oppimateriaaleja.   
Ohjaajana   sinun   tehtäväsi   on   tunnistaa   hyvät   ja   laadukkaat   materiaalit   sekä   
valita   niistä   sopivimmat   opintopiirillesi.   

Useimmat   ohjaajat   käyttävät   verkkokursseja   oppimateriaalina,   koska   verkkokurssit   
ovat   yleensä:     
1.   vapaasti   saatavilla   
2.   asiantuntijoiden   kehittämiä   ja   
3.   lineaarisesti   eteneviä   ja   sovitettavissa   opintopiiritapaamisten   rytmiin.   

Verkossa   oppimateriaaleja   ja   kursseja   on   valtavasti   tarjolla,   mutta   niiden   laatu   
vaihtelee   huomattavasti.   Pitääkin   muistaa,   että   mikään   kurssi   ei   ole   täydellinen.   
Voit   vain   yrittää   löytää   parhaan   mahdollisen   materiaalin   opintopiirisi   tarpeisiin.   
Muista,   että   voit   myös   yhdistellä   eri   kursseja   ja   tehdä   muokkauksia,   jotta   kurssi   
vastaisi   paremmin   omia   tarpeita.   

Älä   huoli,   jos   et   löydä   haluamaasi   kurssia   P2PU:n   kurssisivulta   ( course   page ,   
suomenkieliset   kurssit ),   sillä   kuka   tahansa,   jolla   on   P2PU-tili,   voi   lisätä   uusia   
kursseja   P2PU-tietokantaan   milloin   tahansa   tällä   lomakkeella   ( this   form ).   Jotkut   
suosituimmista   paikoistamme   etsiä   uusia   kursseja   ovat:   

●    Open   Culture ,   blogi,   joka   pysyy   ajan   tasalla   ja   nostaa   esiin   ilmaisia   
  verkkokursseja   verkosta.     

●    Class   Central ,   hakutyökalu,   jonka   avulla   voit   etsiä   tiettyjä   aiheita   useilla   
eri   suodattimilla,   mukaan   lukien   aloituspäivä   ja   kurssin   luokitus.     

●   Voit   tietysti   myös   hakea   Googlesta   tai   muista   hakukoneista   ilmaisia   
verkkokursseja.     

●   Pidämme   verkkosivustollamme   ( website )   melko   ajantasaista   luetteloa   
suosituista   kurssien   tarjoajista.   Voit   tarkistaa   tämän   löytääksesi   
palveluntarjoajia,   joista   et   ehkä   ole   vielä   kuullut.     
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Kurssien   arviointi   

Sinun   ei   tarvitse   olla   kurssimateriaalien   asiantuntija   opintopiirin   ohjaajana.   Olitpa   
katsomassa   P2PU:n   kurssitietokantaa   tai   muualla   verkossa,   sinun   kannattaa   
kuitenkin   tarkistaa   kurssi   ennen   opintopiirin   luomista.   Muutama   keskeinen   
huomioitava   asia   kursseja   arvioitaessa:   

●   Onko   kurssi   ilmainen   ja   ovatko   kaikki   resurssit   käytettävissä   
opintopiirin   ajan?   (Creative   Commons   -lisenssi   on   hyvä   merkki!)     

●   Onko   kurssi   käytävissä   omaan   tahtiin?   Jos   sille   on   määritetty   aloitus-   
ja   lopetuspäivä,   sopiiko   se   opintopiirin   aikatauluun?     

●   Onko   kurssin   vaatima   viikoittainen   työmäärä   ja   kesto   sopiva?     

●   Tarvitseeko   kurssi   lisäresursseja   tai   ohjelmistoja   verkkoselaimen   ja   
tekstinkäsittelyohjelman   lisäksi?   Jos,   niin   onko   sinulla   näitä   
resursseja   käytettävissä?     

Jos   et   osaa   valita   muutaman   kurssin   välillä,   P2PU:lla   on   yksityiskohtainen   lista   
( detailed   rubric ),   jonka   avulla   voit   arvioida   ja   verrata   kursseja.   

Kurssien   muokkaaminen   

Kun   olet   etsinyt   kursseja   ja   arvioinut   niitä,   viimeinen   vaihe   on   muokata   valitsemasi   
kurssi   opintopiiriin   soveltuvaksi.   Kuten   mainitsimme   ensimmäisessä   moduulissa,   
kaikki   verkkokurssit   eivät   ole   yhtä   opintopiiriystävällisiä   kuin   tämä,   joten   sinun   on   
ryhdyttävä   toimiin   saadaksesi   kurssi   opintopiirimuotoon.   Mutta   mikä   tekee   kurssin   
hyvin   toimivaksi   opintopiirissä?   

Syyskuussa   2019   esitimme   tämän   kysymyksen   opintopiirin   ohjaajille,   jotka   
osallistuivat   Bostonin   julkisessa   kirjastossa   vuosittaiseen   kokoontumiseemme.   
Tässä   yhteenveto:   
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Uusien   kurssien   luominen   

Joissakin   tapauksissa   ohjaajat   ovat   luoneet   omat   kurssinsa.   Tässä   on   muutama   
esimerkki   miltä   se   voi   näyttää:   

    
Tinkercad   Cambridge,   MA   

  

Suzannah,   kirjastonhoitaja   Cambridgessa,   Massachusettsissa,   veti   muutamia   
opintopiirejä    Tinkercad ista,   ilmaisesta   verkkopohjaisesta   
3D-mallinnusohjelmistosta.   Tinkercad   ei   ole   kurssi,   vaan   työkalu.   Mutta   
suoritettuaan   kaksi   opintopiiriä   Suzannah   pystyi   laatimaan   opetussuunnitelman   
neljän   viikon   Tinkercadia   koskevan   opintopiirin   ohjaamiseksi,   jonka   hän   sitten   
jakoi   yhteisöfoorumissamme   muille   Tinkercadista   kiinnostuneille   ohjaajille   
( learning   circle   about   Tinkercad ).   
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Kaunokirjallisuuden   kirjoittaminen   Bostonissa,   MA   

  
Charles   River   -joen   toisella   puolella   Jordanian   kirjastonhoitaja   Bostonissa,   
Massachusettsissa,   oli   tyytymätön   kaunokirjallisuuden   kirjoituskurssien   ilmaisiin   
vaihtoehtoihin.   Koska   hän   oli   itse   kirjoittaja,   hän   loi   Wordpress-sivuston   ja   rakensi   
sitten   aloittelijoille   fiktiokirjoituksen   kurssin   ( fiction   writing   for   beginners ),   joka   oli  
suunniteltu   8   viikon   pituiselle   opintopiirille.   Kurssi   oli   niin   onnistunut,   että   hän   on   
sittemmin   tehnyt   kaksi   uutta   kurssia:   yhden   maailman   rakentamisesta   ( world   
building )   ja   toisen   sarjan   kirjoittamisesta   ( writing   a   series )   .   Kaikki   nämä   kolme   
kurssia   ovat   nyt   saatavilla   P2PU-kurssisivulla.   Jos   haluat   lukea   lisää   tästä,   
Jordanian   kokemus   esiteltiin    The   Writing   Platform    -kirjoittajien   verkkoyhteisössä   
vuonna   2019.   

Ei   ole   tietenkään   pakko   luoda   omaa   kurssia   opintopiiriä   varten.   Jos   tämä   
kuitenkin   kiinnostaa   sinua,   suosittelemme   tutustumaan   kehittämäämme   avoimen   
lähdekoodin   työkaluun:    Course   in   a   Box .   Käytimme   sitä   myös   tämän   kurssin   
luomiseen.   
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Lisälukemista   ja   resursseja   

Jos   haluat   perehtyä   lisää   tämän   moduulin   aiheisiin,   suosittelemme   seuraavia   
resursseja:   

●   Tutustu   etäopetuksen   ja   verkko-oppimisen   historiaan    Yhdysvalloissa   lukemalla   
Hope   Kentnorin   julkaisu    etäopetuksen   ja   verkko-oppimisen   kehityksestä   
Yhdysvalloissa ,   vuodelta   2015.    Distance   Education   and   the   Evolution   of   
Online   Learning   in   the   United   States   

●   Tutustu   online-oppimisen   trendien   historiaan   lukemalla    Twenty   Years   of   Edtech   
-artikkeli,   jonka   Martin   Weller   julkaisi   Educausessa   vuonna   2018.  

●   Lue    Tony   Batesin   julkaisu    T Teaching   in   a   Digital   Age    v2,   joka   on   
julkaistu   vuonna   2019.   

●   Harkitse   myös    Audrey   Wattersin    Hack   Education   Weekly   Newsletter -    ja   /   tai   
Stephen   Downesin    OLDaily   or   OLWeekl y    lehtien   tilaamista   

  

Tee   /   sano   /   ajattele   
Arvioitu   kesto:   35   minuuttia   

Kurssin   muokkaaminen   opintopiiriksi   

Käymme   läpi   verkkokurssin   etsimisen,   arvioinnin   ja   muokkaamisen   opintopiiriin   
soveltuvaksi.   

Muodostakaa   ensin   pienet   2-3   hengen   ryhmät.   Jokaisella   ryhmällä   on   oltava   
käytettävissään   tietokone   tämän   tehtävän   suorittamiseksi.   Käyttäkää   20   
minuuttia   alla   olevaan   tehtävään.   Varmista,   että   joka   ryhmässä   joku   dokumentoi   
ja   tekee   muistiinpanot   pienryhmäkeskustelusta,   koska   tämän   jälkeen   keskustelut   
puretaan   yhteisesti.   

Vaihe   1:   Etsi   ja   valitse   kurssi   
●   Mistä   aihealue(i)sta   olet   kiinnostunut?   
●   Kuinka   monta   viikkoa   opintopiirisi   kestää?   
●   Kenelle   opintopiirisi   on   suunnattu?   
●   Pystytkö   löytämään   sopivan   kurssin   P2PU-sivustolta?   
●   Mistä   muualla   voit   etsiä   kursseja?   

Vaihe   2:   Arvioi   kurssi   
●   Kuinka   kurssi   on   lisensoitu?   
●   Voivatko   oppilaat   käyttää   kurssimateriaalia   ilmaiseksi?   Pitääkö   heidän   luoda   tili   
päästäkseen   käyttöösi?   Kuinka   ryhmäsi   suhtautuu   siihen?     
●   Näyttääkö   siltä,     että   kurssimateriaalit   ovat   saatavilla   /   saatavissa   muutaman   kuukauden   
kuluttua?   Entäpä   vuoden   päästä?   Mistä   voit   tietää   varmasti?   
●   Onko   kurssin   laajuus   sopiva?   Sopiiko   se   suunnittelemaasi   opintopiirin   kestoon?   
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Vaihe   3:   Muokkaa   kurssia   

●   Mitä   lisämateriaaleja   tai   resursseja   sinun   on   hankittava,   jotta   voit   käyttää   
kurssimateriaalia   menestyksekkäästi   opintopiirissä?   

●   Soveltuuko   olemassa   oleva   kurssirakenne   ryhmätyöskentelyyn?   Kuinka   kuvittelet   
ryhmätyöskentelyn   onnistuvan   tämän   kurssimateriaalin   kanssa?   

●   Soveltuuko   kurssin   sisältö   ryhmätyöskentelyyn?   Jos   kyllä,   miten   aiot   toimia?   Jos   ei,   
millaisia   harjoituksia   voisit    lisätä?   

Kun   olette   valmiita,   käytä   15   minuuttia   siihen,   että   jokainen   ryhmä   raportoi   
keskustelunsa   olennaisimmat   ja   kiinnostavimmat   tulokset.   Pyydä   kutakin   ryhmää   
jokaisen   raportin   lopussa   vastaamaan   seuraaviin:   Aiotko   käyttää   valitsemaasi   
kurssia   opintopiirissä?   Miksi   tai   miksi   ei?   

🧶   —Tarkista   yhteisön   foorumin   ”   Viimeisimmät   kurssit   ja   aiheet”   -luokka   ( Latest   
Courses   and   Topics )   ja   jaa   ajatuksiasi   kaikista   läpikäymistäsi   kursseista   tai   
aiheista.   Jos   sinulla   on   aihe,   josta   olet   kiinnostunut,   mutta   et   löydä   hyvää   
kurssia,   ilmoita   siitä   meille   "Mitä   aiheita   puuttuu?"   -ketjuun   ( What   Topics   are  
Missing? ).   
    

Reflektio:   Kehut   /   Kehityskohteet   
Arvioitu   kesto:   10   minuuttia   

Reflektointia   varten   ryhmän   kukin   jäsen   sanoo   yhden   kehun   ja   yhden   
kehittämiskohteen   tähän   tapaamiseen   liittyen.   Kehu   on   jotain,   joka   meni   hyvin   
tänään,   kun   taas   kehittämiskohde   on   jotain,   jonka   haluat   muuttaa   seuraavalla   
kerralla.   Tapaamisen   jälkeen   käytä   muutama   minuutti   miettiäksesi,   olisiko   sinulla   
jotain   tehtävissä   kehityskohteiden   suhteen.   

>    Kehut   /   Kehityskohteet   on   aktiviteetti,   joka   on   hyvin   suosittu   opintopiireissä.   Se   
on   hyvä   harjoitus,   sillä   se   korostaa   sitä   tosiasiaa,   että   ryhmä   on   vastuussa   siitä,   
että   tämä   kokemus   toimii   heidän   hyväkseen.   Kun   ohjaat   opintopiiriäsi,   Kehut   /   
Kehityskohteet   on   loistava   harjoitus   käytettäväksi   vaikka   joka   viikko.   
Käsittelemme   myös   joitain   muita   hyviksi   havaittuja   reflektiotapoja   myöhemmin   
tällä   kurssilla   :)   
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Moduuli   3:   Logistiikka   ja   työkalut   

Aloitus   
Arvioitu   kesto:   10   minuuttia   

Tämän   moduulin   loppuun   mennessä:   
●   Ymmärrät,   miten   sinun   tulee   valmistautua   opintopiiriin.   
●   Tutustut   ohjaajan   hallintapaneeliin   (Dashboard).   
●   Tiedä,   mitkä   työkalut   ja   tukimuodot   ovat   käytettävissäsi   P2PU:lta.   
●   Luonnostelet   viestit   opintopiirillesi.   

Tila   
Mahdollisuutesi   muokata   tilaa,   jossa   tapaatte,   ovat   rajalliset.   Mutta   se   ei   tarkoita,   
ettet   voisi   tehdä   joitain   pieniä   muutoksia,   jotka   tekevät   tilasta   viihtyisämmän.  

Lue   yhteisöfoorumilla   julkaistu   viesti,   joka   koskee   opintopiirin   tapaamispaikan   
järjestämistä:    setting   up   a   room   for   learning   circles .   Kirjoita   muutama   
muistiinpano   siitä,   mistä   pidät   nykyisessä   tilassa   ja   miten   sitä   voitaisiin   parantaa.   

Kun   kaikki   ovat   valmiit,   keskustelkaa   ajatuksista   ja   katsokaa,   pystyttekö   
keksimään   ainakin   yhden   muutettavan   asian   ennen   seuraavaa   tapaamista.   

    

Lue   ja   katso   
Arvioitu   kesto:   35   minuuttia   

Valmistautuminen   opintopiiriin   
Opintopiirin   ohjaaminen   vaatii   ohjaajalta   noin   kolme   tuntia   viikossa,   josta   suurin   
osa   kuluu   itse   opintopiirissä.   Sen   lisäksi   ohjaaja   voi   käyttää   aikaa   
alkuvalmisteluihin   ja   (lähitapaamispaikan)   loppusiivoukseen,   yhteydenpitoon   
osallistujien   kanssa   tapaamisten   välillä   ja   tulevan   viikon   kurssimateriaaleihin   
perehtymiseen.   
  

Suosittelemme,   että   ajoitat   ensimmäisen   opintopiirisi   3-6   viikon   päähän   
tulevaisuuteen.   Tämä   antaa   sinulle   runsaasti   aikaa   mainostaa   opintopiiriäsi,   
houkutella   osallistujia,   perehtyä   materiaaliin   ja   suunnitella   opintopiirisi   toteutusta.     
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Ohessa   yksi   mahdollinen   viikkoaikataulu   suunnittelulle:   

3   –   6   viikkoa   ennen   

● jos   järjestät   opintopiirin   yhdessä   jonkin   toisen   tahon   kanssa   (esim.   kirjasto),   keskustele   
suunnitelmista   heidän   kanssaan   hyvissä   ajoin   

● valitse   kurssi   
● etsi   sopiva   fyysinen   tai   verkkokokoustila   
● valitse   aloituspäivämäärä   ja   muut   opintopiirin   tapaamispäivät   
● suunnittele   opintopiirin   aloitusaika   ja   tapaamisen   kesto   
● varmista,   että   sinulla   on   tarvittavat   välineet   saatavilla   (kannettavat   tietokoneet,   

kuulokkeet   tai   kaiuttimet,   kynät,   nimiliput,   jne.)   

  
2-4   viikkoa   ennen   

● markkinoi   opintopiiriäsi   eri   kanavissa,   esim.   facebook-ryhmissä,   kirjastojen   kanavissa,   
tapahtumasivustoilla,   yhteistyökumppanien   sivustoilla   jne.   

● voit   tehdä   opintopiiristä   myös   esitteen   (flyerin)   ja   jakaa   sitä   esim   paikallisessa   
kirjastossa   tai   kahvilassa   

● mieti,   onko   sinulla   yhteistyötahoja   tai   verkostoja,   jotka   olisivat   kiinnostuneita   
opintopiiristäsi   

● jaa   tietoa   myös   ystävillesi   ja   tuttavillesi   ja   pyydä   heitä   jakamaan   tietoa   eteenpäin   

  
1   viikko   ennen   

● vahvista   ilmoittautuneet   
● vahvista   tapaamispaikka   ja   -aika   
● jos   ohjaat   verkko-opintopiiriä,   testaa   työkalut,   joita   aiot   käyttää   

  

Voit   ladata   muistilistan:    PDF   checklist   

Voit   myös   tutustua   yhteisöfoorumimme     Promotion   and   Outreach -palstaan,   joka   
sisältää   useita   esitteitä,   viestintäideoita   ja   logoja,   joita   voit   käyttää   opintopiirisi   
markkinointiin   (englanniksi).   

Kerää   palautetta   ja   toiveita   yhteisöltä   

Ennen   kuin   aloitat   opintopiirisi,   voit   kartoittaa   yhteisöstäsi   potentiaalisten   
opintopiiriosallistujien   tarpeita   ja   kiinnostuksen   kohteita.   Seuraavassa   muutamia   
tapoja,   joita   P2PU-yhteisö   on   kehittänyt:   

Q-metodi   

Q-metodi   on   ilmoitustauluäänestys,   jonka   avulla   ihmiset   voivat   kertoa,   mistä   aiheista   
he   ovat   kiinnostuneita.   Q-metodi   sai   nimensä   Qumishalta,   eräältä   Detroitin   kaupungin   
kirjastossa   toimivalta   opintopiiriohjaajalta,   joka   keksi   idean   mainostaakseen   omia   
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opintopiirejään.   Metodi   on   yksinkertainen:   laita   oman   kirjastosi   tai   muun   lähelläsi   
toimivan   julkisen   tilan   seinälle   kysely,   johon   on   listattu   mahdollisia   opintopiirikursseja.   
Laita   listan   viereen   kynä   tai   tarroja   ja   anna   ihmisten   äänestää,   mikä   heitä   kiinnostaa.   
Voi   ladata   P2PU:n   sivulta   äänestyslomakkeen   (englanniksi)   tai   voit   tehdä   sen   itse.   

The   Q   method   in   action   

Kuten   yllä   olevasta   esimerkistä   näet,   suosituin   kurssi   20   äänellä   oli   markkinointi   
digitaalisessa   maailmassa.   Toinen   sija   oli   tasapeli:   Johdatus   julkiseen   puhumiseen   
ja   sosiaaliseen   yrittäjyyteen   101   sai   molemmat   16   ääntä.   Tulosten   perusteella   Q   
tarjosi   sekä   markkinointi-   että   julkisen   puhumisen   kursseja   opintopiireinä.   

Q-menetelmän   hienous   on   se,   että   se   kutsuu   yhteisöä   osallistumaan   aiheiden  
valitsemiseen   ja   toimii   myös   opintopiirin   mainoksena.   Opintopiirin   ohjaajat   ympäri   
maailmaa   ovat   käyttäneet   tätä   menetelmää.   

P2PU:n   ohjaajien   keskustelualueelta   näet,   miten   ohjaajat   muissa   maissa   ovat   ideaa  
toteuttaneet:    examples   

  
Teemahaastattelut     

Osallistutko   usein   tapahtumiin   tai   kuulutko   verkostoihin?   Löytyisikö   niistä   
opintopiireistä   kiinnostuneita   henkilöitä?   Voit   kerätä   heidät   yhteen,   haastatella   heitä   ja   
kysyä   suoraan,   millaiset   opintopiirit   ja   aiheet   heitä   kiinnostaisivat.   Haastatteluilla   voit   
syventää   ymmärrystä   siitä,   mikä   palvelee   oppijoita   parhaiten.     

  

Yhteisön   kumppanuudet   

Mistä   tiedän,   mitä   ihmiset   haluavat   oppia?     How   do   I   know   what   people   want   to   
learn?     -   katso   tämä   video,   jossa   Miamin   kirjastonhoitaja   Athanasia   Fitos   
keskustelee   yhteisön   kumppanuuksien   roolista   menestyvän   opintopiirin  
rakentamisessa.   Kun   katsot,   mieti   vastauksia   näihin   kysymyksiin:   

●   Kuinka   ymmärrät   tällä   hetkellä   eri   yhteisöjen   tarpeet,   kiinnostuksen   kohteet   ja   
kokemukset?   

●   Missä   yhteisöissä   organisaatiosi   ei   palvele   ketään,   joita   haluat   ehkä   tavoittaa?   
●   Mille   yleisöille   tai   yhteisöille   aiot   tarjota   opintopiirejä,   ja   mikä   voi   hyödyttää   tai   kiinnostaa   
heitä   eniten?   

Tässä   on   muutamia   uusimpia   ajatuksia   P2PU-yhteisöltä   siitä,   miten   parhaiten   
mainostaa   opintopiirejä:    how   to   best   promote   learning   circles .   
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🛠    Kuinka   luoda   opintopiiri   P2PU-verkkosivustolla   
Kun   olet   valinnut   kurssin   ja   päättänyt,   milloin   ja   missä   opintopiiri   kokoontuu,   on   aika   luoda   
opintopiiri     opintopiirit-sivulle .   

Opintopiirin   luominen   on   yksinkertainen   5-vaiheinen   prosessi:   

1. valitse   kurssimateriaali   
2. valitse   kurssin   paikka   
3. valitse   kurssin   päivämäärä   ja   kellonaika   
4. kirjoita   opintopiirin   yksilöivät   tiedot   kuten   otsikko,   viesti   osallistujille,   kurssin   ja   

materiaalin   kuvaus   
5. viimeistele   

Kun   olet   luonut   opintopiirin,   kehitämme   automaattisesti   verkkosivustoa   
mainostaaksesi   opintopiiriäsi.   Se   näyttää   tältä:   

Sample   learning   circle   signup   page     

Opintopiirin   julkaisemisen   jälkeen   saat   sähköpostiisi   vahvistusviestin,   joka   
sisältää   linkin   kirjautumissivullesi   ja   paljon   lisämateriaalia   (esim.    promotional   
and   outreach   materials     ja a   supplies   checklist ).   Jos   vastasit   kohdan   5   
kysymyksiin,   P2PU:n   “tervetulotiimi”   liitetään   tähän   sähköpostiin   ja   sinuun   
otetaan   yhteyttä   varmistaakseen,   että   ongelmasi   on   ratkaistu   ennen   opintopiirin   
alkua.   

  
Pääset   muokkaamaan   ja   tarkastelemaan   opintopiiriäsi   milloin   tahansa   ohjaajan   
hallintapaneelin   kautta    ( facilitator   dashboard ).   Siellä   voit   muun   muassa:   

● muokata   opintopiirin   kuvausta   
● laittaa   ilmoittautumisen   päälle   ja   pois   
● muokata   yksittäisten   tapaamisten   päivämääriä   ja   kellonaikoja   
● tarkastella   ilmoittautuneiden   tietoja   
● lähettää   sähköpostia   tai   tekstiviestejä   yksittäisille   osallistujille   tai   koko   

ryhmälle   
● jakaa   viikoittaista   palautetta   osallistujien,   kollegojesi   ja   P2PU:n   kanssa   

Viestintä   ja   palaute   
Palaute   on   tärkeä   osa   vertaisoppimista,   ja   P2PU:n   työkalut   auttavat   keräämään   
ja   jakamaan   tietoa   osallistujien,   ohjaajien   ja   P2PU-tiimin   välillä.   P2PU   pitää   
käyttäjän   yksityisyyttä   äärimmäisen   tärkeänä,   ja   noudatamme   Euroopan   unionin   
yleistä   tietosuoja-asetusta   (GDPR).   Tällaista   viestintää   voit   odottaa   opintopiirin   
aikana:   

P2PU   feedback   tools     
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Ilmoittautumisvaiheessa   

Jos   olet   opintopiirin   luomisvaiheessa   kertonut   tavoitteesi   opintopiirin   suhteen   ja/tai   
esittänyt   kysymyksiä   tai   huolenaiheita,   ne   välitetään   “tervetulotiimille”   –   joku   
tiimistä   auttaa.   Vastaavasti,   kun   osallistujat   ilmoittautuvat,   heiltä   kysytään,   mitkä   
ovat   heidän   tavoitteensa   opintopiiriin   liittyen.   Heidän   vastauksensa   välitetään   
sähköpostitse   opintopiirin   ohjaajalle.   

  
Opintopiirin   aikana   

Joka   viikko   osallistujille   lähetetään   automaattinen   muistutusviesti   tulevasta   
tapaamisesta   joko   sähköpostitse   tai   tekstiviestillä.   Ennen   muistutuksen   
lähettämistä   sinulla   on   mahdollisuus   muokata   viestiä   hallintapaneelissa.   Jokaisen   
tapaamisen   jälkeen   voit   myös   kirjoittaa   siellä   koosteen   tapaamisesta   ja   lähettää   
sen   osallistujille.   Kooste   ei   ole   pakollinen,   mutta   on   mukava   lisä   oppijoille   ja   sinulle   
itsellesi,   jos   ehdit   kirjoittaa   muutaman   sanan.   

  

Opintopiirin   jälkeen   

Opintopiirin   päätyttyä   osallistujat   ja   ohjaajat   saavat   sähköpostin,   jossa   on   linkki   
palautekyselyyn.   Kyselyssä   pyydetään   pohtimaan,   saavutitko   opintopiirille   
asettamasi   tavoiteen,   mikä   opintopiirissä   onnistui   ja   toimi   hyvin,   mitä   voitaisiin   
parantaa   ja   mitä   on   suunnitelmissa   seuraavaksi.   

Kyselyistä   saaduista   vastauksista   tehdään   yhteenveto   ( here   is   an   example ).   
Yhteenveto   jaetaan   ohjaajalle   ja   kaikille   osallistujille   sähköpostitse,   ja   se   
julkistetaan   myös   muiden   ohjaajien   ja   osallistujien   nähtäväksi.  

>    Voit   halutessasi   antaa   opintopiirin   viimeisellä   viikolla   todistuksia   osallistujille.   
Voit   lukea   lisää   prosessista   ja   ladata   todistusmallin   yhteisöfoorumiltamme   
( community   forum ).   
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Lisälukemista   ja   resursseja   

Sinua   kannustetaan   käyttämään   kaikkia   mahdollisia   menetelmiä   oppijoiden   
tarpeiden   tunnistamiseen   ja   yhteisötiedottamiseen.   On   olemassa   useita   
resursseja,   jotka   voivat   auttaa   sinua   löytämään   uusia   tapoja   tavoittaa   
yhteisöäsi.   Suosittelemme   erityisesti:   

●    Design   thinking   for   libraries    (IDEO,   Chicago   Public   Library   ja   Dokk1),   joka   
mukauttaa   IDEOn    human-centered   design   methodology n   käytettäväksi   
kirjastoissa.   
●    Team   Playbook    (Atlellianilta,   Trellon   ja   Jiran   luojilta),   joka   sisältää    empathy   
mapping -kehyksen   ,   joka   voi   auttaa   sinua   empaattisemmaksi   ja   saamaan   
oivalluksia   mahdollisista   opintopiirin   osallistujista.   
●    ToolboxToolbox   

Tee   /   sano   /   ajattele   
Arvioitu   kesto:   35   minuuttia   

Opintopiirin   luominen   vie   vain   noin   viisi   minuuttia   suunnitelman   tekemisen   
jälkeen.   Olemme   kehittäneet   joitakin   kysymyksiä,   jotka   auttavat   sinua   
siirtymään   ensimmäisen   opintopiirisi   julkaisemiseen.   

Siirry   yksin   tai   pareittain   opintopiirin   luomisosioon   P2PU-verkkosivustolla:   

learning   circle   creation   flow   

Keskustele   seuraavista   kysymyksistä.   Aina   kun   mahdollista,   täytä   vastauksesi   
opintopiirin   luomislomakkeelle.   Huomaa,   että   koko   luomisvaiheessa   ajan   näytön  
oikeassa   reunassa   on   ohjeita   ja   vinkkejä.   

●   Mitä   aiot   saavuttaa   tämän   opintopiirin   ohjaamisella?   
●   Kuinka   aiot   päättää   aiheen?   Onko   sinun   tehtävä   tiedusteluja   ennen   kurssin   valitsemista?   
●   Mikä   kurssi   sopii   parhaiten   tarpeisiisi?   
●   Missä   järjestät   opintopiirin?   
●   Mikä   kellonaika   toimii   parhaiten   yleisölle,   jonka   yrität   tavoittaa?   
●   Kuinka   mainostat   opintopiiriä?   
●   Onko   jokin   ylimääräinen   kysymys,   johon   haluat   kaikkien   oppijoiden   vastaavan   

ilmoittautuessaan?   Kuinka   vastaus   tähän   kysymykseen   auttaa   sinua   valmistautumaan?   
●   Mitä   muita   kysymyksiä   on   jäljellä   tässä   vaiheessa?   

Voit   tallentaa   opintopiirisi   luonnokseksi   ja   palata   siihen   myöhemmin.   
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🧶   -    Kun   olet   valmis,   keskustelkaa   ryhmänä   suunnitelmistanne.   Mitkä   ovat   
ongelmakohtia?   Voiko   ryhmä   auttaa   toisiaan   millään   tavalla?   Hyödyttäisikö   
keskustelu   kokeneemman   ohjaajan   kanssa?   Jaa   nämä   ajatukset   ”opintopiirin   
luominen”   -ketjussa   yhteisöfoorumissa:    Creating   a   learning   circle .   

    

Reflektio:   Toiveet   ja   pelot   
Arvioitu   kesto:   10   minuuttia   

Nyt  kun  olet  suunnitellut  ensimmäisen  opintopiirisi,  pohditaan  vähän,  millainen           
toivot  sen  olevan  ja  mistä  olet  huolissasi.  Tämä  on  reflektioharjoitus  nimeltä             
Toiveet   ja   pelot.   

Käyttäkää   post-it-lappuja   (tai   muita   vastaavia),   ottakaa   hetki   kirjoittaaksenne   
itseksenne   ylös   toiveita   ja   pelkoja   (tai   huolia),   joita   teillä   on   ensimmäisen   
opintopiirin   ohjaamiseen   liittyen.   Kirjoittakaa   vain   yksi   toive   tai   pelko   per   
post-it-lappu.  

Kun   kaikki   ovat   valmiit,   yhdistäkää   muistiinpanot   luomalla   toiveiden   ryhmittely   ja   
pelkojen   ryhmittely.   Ryhmitelkää   ne   samankaltaisiin   teemoihin   ja   keskustelkaa.   
Onko   ryhmällä   yhteisiä   toiveita   tai   pelkoja?   Kuinka   ryhmä   voi   tukea   toisiaan   
loppukurssin   aikana?   Kuinka   P2PU-yhteisö   voi   tukea   sinua?   
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Moduuli   4:   Ohjaaminen   

Aloitus   
Arvioitu   kesto:   10   minuuttia   

Tämän   moduulin   loppuun   mennessä:   
●   Ymmärrät,   mitä   sinulta   odotetaan   ohjaajana.   
●   Uskallat   kokeilla   opintopiiriä   tosielämässä.   
●   Pohdit   tätä   opintopiirikokemusta.   
●   Tutustut   P2PU-yhteisön   tarjoamiin   tukimahdollisuuksiin.   

Mitä   olet   oppinut   äskettäin?   
Mitä   olet   viime   aikoina   oppinut?   Käykää   läpi   ryhmässä   ja   kertokaa   lyhyesti   -   
muista,   että   sen   ei   tarvitse   olla   akateemista   osaamista!   Ehkä   uuden   
ruoanlaittotekniikan?   

Keskustelkaa   ryhmänä   opettajien,   ohjaajien   ja   asiantuntijoiden   roolista   
oppimisessa.   

Lue   ja   katso   
Arvioitu   kesto:   35   minuuttia   

Opintopiirit   käytännössä   
Opintopiireihin   osallistutaan   hyvin   erilaisista   syistä   ja   lähtökohdista.   Joku   haluaa   
kehittyä   ammatillisesti,   joku   kaipaa   lähinnä   sosiaalista   kanssakäymistä.   
Opintopiirin   ohjaajana   sinun   roolisi   on   tuoda   erilaisista   lähtökohdista   tulevat   
oppijat   yhteen   ja   mahdollistaa   osallistujien   omien   oppimistavoitteiden   
saavuttaminen.   Tässä   osiossa   mietitään   sitä,   mitä   hyvä   ohjaus   on.   Aluksi   
katsotaan   joitain   esimerkkejä   viimeaikaisista   opintopiireistä.   

Liiketoiminnan   kehittäminen   Charlottessa   

Business   development   in   Charlotte   

Charlotte   Mecklenburgin   kirjaston   kirjastonhoitaja   Janet   sai   vuosien   varrella   
useita   pyyntöjä   tarjota   pienyritysten   kehittämisohjelmia   kirjastossaan.   Kuultuaan   
opintopiireistä   kollegaltaan   hän   meni   P2PU:n   verkkosivustolle   ja   löysi   kurssin,   
jonka   hän   ajatteli   toimivan:    Marketing   in   a   Digital   World ,   jonka   Illinoisin   yliopisto   
tarjoaa   Courseran   kautta   ilmaiseksi.   
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Janet   tiesi,   että   arkipäivän   illat   sopivat   parhaiten   ihmisille,   jotka   olivat   esittäneet   
toiveen   kurssista,   ja   siksi   hän   valitsi   keskiviikon   klo   18–19.30   opintopiirin   ajaksi   ja   
varasi   ryhmälle   kokoustilan   kirjastosta   kuudeksi   viikoksi.   Kun   tämä   oli   hoidettu,   
hän   vei   lentolehtisiä   kirjastoon,   otti   yhteyttä   suoraan   joihinkin   asiakkaisiin,   joiden   
hän   ajatteli   olevan   kiinnostuneita,   ja   otti   yhteyttä   muutamiin   pienyritysten   
tukiverkostoihin   ympäri   kaupunkia.   10   henkilöä   ilmestyi   ensimmäiseen   
tapaamiseen.   Koska   suurin   osa   kaikista   oli   ilmoittautunut   etukäteen   
P2PU-rekisteröinnin   avulla,   Janet   tiesi,   kuinka   monella   ihmisellä   ei   ollut   omaa   
kannettavaa   tietokonetta   tai   kuulokkeita,   ja   hän   oli   varautunut   lainalaittein.   

Vaikka   kaikilla   oli   oma   tietokone,   ryhmä   päätti   katsella   videoita   yhdessä   
heijastamalla   ne   kirjaston   seinälle.   Kurssin   läpikäynnin   jälkeen   oppilaat   loivat   
yrityksilleen   sosiaalisen   median   tilejä,   suunnittelivat   logoja   ja   antoivat   palautetta   
toisilleen.   Opintopiiri   päättyi   kuuden   viikon   kuluttua,   mutta   joukko   oppijoita   palasi   
viikosta   toiseen   kehittämään   liiketoimintasuunnitelmiaan   yhdessä.   

Muutamaa   kuukautta   myöhemmin   asiakkaat   alkoivat   pyytää   uutta   opintopiiriä.   
Kurssi,   jota   hän   käytti   ensimmäistä   kertaa,   ei   ollut   käytettävissä,   mutta   hän   löysi   
samanlaisen   kurssin   nimeltä    Strategic   Social   Media   Marketing    ,   jonka   Boston   
University   tarjosi   ilmaiseksi   edX:n   kautta.   Hän   on   sittemmin   ohjannut   tätä   
opintopiiriä   vielä   muutaman   kerran,   ja   hänestä   on   tullut   paitsi   itsevarmempi   
ohjaaja   myös   asiantuntevampi,   koska   hän   on   nyt   auttanut   kymmeniä   
pienyrityksiä   markkinoimaan   itseään   paremmin   verkossa.   

Viime   aikoina   Janet   on   alkanut   kokeilla   uusia   muotoja.   Hän   kutsui   erään   
osallistujan   ohjaamaan   kanssaan   tulevissa   opintopiireissä,   ja   aloitti   myös   
opintopiirin   paikallisessa   ostoskeskuksessa!   

Nakurun   kansanyliopisto   

The   people’s   university   in   Nakuru   

Opintopiirit   tulivat   Kenian   kansalliskirjastopalveluun   loppuvuodesta   2016,   jolloin   
P2PU   järjesti   ohjaajakoulutuksen   pienelle   ryhmälle   Nairobin   ja   Nakurun   
kirjastonhoitajia.   Siitä   lähtien   toiminta   on   kukoistanut:   KNLS:n   opintopiireissä   käy   
vuosittain   yli   1000   asiakasta!   Nakurun   kirjastonhoitajat   Joseck   ja   Purity   olivat   
innokkaita   tarjoamaan   uusia   opintopiirejä   kirjastossa.   He   mainostivat   opintopiirejä   
ympäri   kaupunkia   kiinnittäen   erityistä   huomiota   yliopiston   opiskelijoihin.   Joseck   
tajusi,   että   monet   tietojenkäsittelytieteen   tutkintoa   suorittavat   opiskelijat   eivät   
viettäneet   riittävästi   aikaa   tietokoneella;   he   istuivat   pääasiassa   luennoilla.   Näin   
ollen   Joseck   päätti   tarjota   web-suunnittelun   opintopiirin   kirjastossa.   Ensimmäisellä   
viikolla   ilmestyi   53   ihmistä,   ja   opintopiiri   itse   asiassa   kasvoi   viikoittain,   kun   oppijat   
alkoivat   kertoa   siitä   ystävilleen.   (Voit   lukea   lisää   web-suunnittelun   opintopiirien   
menestyksestä   tästä   blogikirjoituksesta:    blog ).   
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Joseck   suunnitteli   nopeasti   strategian,   joka   antoi   osallistujille   enemmän   
asiantuntemusta   ja   auttoi   häntä   ohjaamaan,   ja   ryhmä   jaettiin   pienempiin,   noin   16   
hengen   ryhmiin.   Joseck   on   puhunut   strategioistaan     vapaaehtoisten   
voimaannuttamiseksi   P2PU-yhteisöpuhelussa    ( P2PU   community   call ).    Kerran   sattui   
hauskasti,   kun   hän   johti   tätä   puhelua;   yksi   hänen   opintopiireistään   oli   käynnissä   
taustalla   -   ryhmä   ei   enää   tarvinnut   häntä!   Joseck   toimii   ICT-virkamiehenä   
kirjastossa,   ja   on   havainnut   opintopiirien   olevan   hyvä   tapa   houkutella   asiakkaita   
esimerkiksi   web-suunnittelun,   kyberturvallisuuden   ja   tietokoneiden   perusteiden   
pariin.   Hän   on   ohjannut   kahta   tusinaa   opintopiiriä   tavoittaen   yli   750   kirjaston   
asiakasta.   

  

Purity   puolestaan   kokeili   useita   muita   aiheita,   mukaan   lukien   julkinen   puhuminen   
ja   haastattelutaidot.   Vuonna   2017   hän   oli   aikeissa   aloittaa   opintopiirin   
yhteisöjournalismista,   kun   kurssi   poistettiin   verkosta   vain   päiviä   ennen   kokousta   
(ilmoittautuneita   oli   yli   30!).   Hän   otti   yhteyttä   P2PU:hun,   ja   saimme   yhteyden   
yliopistoon   ja   saimme   heidät   julkaisemaan   kurssin   sisällön.   Mutta   samaan   aikaan   
tapahtui   jotain   uskomatonta   -   ryhmä   kokoontui   ensimmäiseen   tapaamiseen   ilman   
kurssia,   ja   he   selviytyivät   siitä.   Yksi   otti   yhteyttä   ystävään,   joka   oli   toimittaja,   
jotkut   muut   löysivät   ilmaisia   materiaaleja   verkosta,   ja   ryhmä   pärjäsi   ilman   kurssia   
tietäen,   että   jokaisella   osallistujalla   oli   sekä   kiinnostusta   yhteisöjournalismiin   että   
henkilökohtaista   osaamista,   jotka   he   saattoivat   tuoda   ryhmään.   Purity   on   itse   
ohjannut   12   opintopiiriä   ja   tavannut   300   oppijaa.   Viime   aikoina   hän   on   pitänyt   
kahta   opintopiiriä   viittomakielen   perusteista.   

Ohjaajan   vastuut   

Vertaisoppimisen   malli   

On   hyvin   todennäköistä,   että   osa   opintopiirin   osallistujista   olettaa   saavansa   ottaa   
kuunteluoppilaan   roolin   ja   odottaa,   että   sinä   opetat.   Varo   kuitenkin   alusta   alkaen   
ottamasta   opettajan   roolia,   sillä   roolin   muuttaminen   matkan   varrella   voi   olla   
haastavaa.   Sen   sijaan   rohkaise   osallistujia   auttamaan   toinen   toisiaan,   
keskustelemaan   ja   jakamaan   kokemuksia   heti   ensimmäisestä   kerrasta   lähtien.   
Muista,   että   ohjaaja   on   opintopiirissä   myös   oppijana,   joten   osallistu   itsekin   
aktiivisesti   –   vertaisena.   Mutta   muista   myös,   että   kun   sanomme,   että   kaikilla   on   
jotain   opetettavaa   ja   jaettavaa,   tarkoitamme   myös   sinua!   Joten   älä   pelkää   
kuitenkaan   arastella   tarjota   omaa   apuasi   toisille   matkan   varrella.   

  
Jos   huomaat   ajautuvasi   opettajan   rooliin   ja   esimerkiksi   koko   ajan   vastailemaan   
opintopiiriläisten   kysymyksiin,   pyri   irrottautumaan   tilanteesta   kääntämällä   
kysymykset   takaisin   ryhmälle.   

Esimerkkejä:   

“Hyvää   pohdintaa,   mietitään   tätä   yhdessä!”   
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“Hyvä   kysymys,   onko   joku   muu   jo   ehtinyt   selvittää   asiaa?”   

“Kiitos   kysymyksestä,   osaisiko   joku   teistä   vastata?”   

Yleisesti   ottaen,   tarjoa   mieluummin   ehdotuksia   ja   ideoita   kuin   suoria   vastauksia.   

Kuuntele   oppijoita   

Tarkkaile   opintopiirin   tunnelmaa.   Kuka   vaikuttaa   erityisen   motivoituneelta?   Kuka   
on   epätavallisen   hiljaa?   Onko   joku   jäämässä   jälkeen   –   voisiko   joku   toinen   auttaa?   

Edistä   sosiaalista   yhteenkuuluvuutta   

Sosiaalinen  yhteenkuuluvuus  alkaa  kehittyä  ensimmäisestä  hetkestä  lähtien,         
jolloin  uusi  ryhmä  tapaa  toisensa,  ja  ohjaajana  voit  tehdä  paljon  auttaaksesi             
ihmisiä  tuntemaan  itsensä  ryhmän  jäseneksi.  Joitakin  ideoita  tämän          
saavuttamiseksi   ovat:   

●   Sovitaan   ryhmälle   nimi   
●   Sanattomien   symbolien   käyttö   (maskotti,   logo,   värit)   
●   Rituaalien   luominen   (perinteet,   tavat,   viikoittaiset   aktiviteetit)   
●   Ryhmämetaforien   käyttäminen   (viitataan   ryhmään   ryhmänä)   
●   Suullisten   lupausten   tekeminen   (sitoutuminen   tuleviin   toimiin)   
●   Ryhmäkertomuksen   luominen   (sanomalla   esimerkiksi   "Muista,   kun   
me…")   
●   Ryhmäpuheen   kehittäminen   (vitsit,   ammattikieli)   

  

Kannusta   mielekästä,   jatkuvaa   vuorovaikutusta   oppijoiden   välillä   
  

Opintopiireissä   aiheeseen   liittyvä   vapaa   keskustelu   on   toivottavaa,   sillä   se   syventää   
oppimiskokemusta.   Keskustelu   synnyttää   oivalluksia   ja   auttaa   sisäistämään   
opintosisältöjä.   Opintopiirin   ohjaajana   tee   yhteenvetoja   ja   havaintoja   keskustelusta   
sopivissa   väleissä.     

Jos   huomaat   keskustelun   lähtevän   väärille   urille,   ohjaa   keskustelu   rohkeasti   
takaisin   asiaan.   

Hallitse   ja   hillitse   odotuksia   

Opintopiirin   ohjaajana   tehtäväsi   on   antaa   realistinen   kuva   osaamisesta,   jonka   
kurssilla   voi   saavuttaa.   Kerro,   mitä   kaikkea   opintopiirissä   tullaan   oppimaan.   Älä   
lupaa   liikoja,   mutta   kuvaa   positiivisesti   opiskelun   hyödyt.   Ilmaise   osallistujille   
luottamuksesi   siihen,   että   kaikki   saavuttavat   kurssin   tavoitteet.   On   
epätodennäköistä,   että   osallistuja,   jolla   ei   ole   teknistä   taustaa   pystyisi   hakemaan   
ohjelmointityötä   ohjelmoinnin   perusteet   -opintopiirin   jälkeen,   vaikka   
perusymmärrys   tavasta   ohjelmointikielestä   olisikin   saavutettu.   
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Kannusta   kehittymään   

Kannusta   oppijoita   uskomaan   itseensä   ja   kykyynsä   kehittyä.   Pyri   ohjaajana   
kehumaan   ennemminkin   hyvästä   yrityksestä   ja   aktiivisuudesta   kuin   entisestä   
osaamisesta.   

Käännä   turhautumiset   voitoksi   

Jos   osallistujat   vaikuttavat   turhautuneilta   eikä   oppimateriaali   vastaa   heidän   
odotuksiaan,   ohjaa   keskustelu   rakentaviin   kehitysehdotuksiin.   Voit   esimerkiksi   
pyytää   osallistujilta   vinkkejä   mahdollisista   lisämateriaaleista   ja   harjoituksista   
täydentämään   kurssisisältöä.   On   hyvä   hyödyntää   osallistujien   omaa   
asiantuntemusta   ja   kokemuksia.   Usein   käy   niin,   että   oppimista   ja   oivalluksia   syntyy   
enemmän   yhteisissä   keskusteluissa   kuin   pelkkää   annettua   oppimateriaalia   
läpikäymällä.   

Jaa   vastuita  
  

Hyvä   ohjaaja   rohkaisee   osallistujia   ottamaan   vastuuta   omasta   oppimisestaan,   ja   
samalla   pyrkii   pienentämään   omaa   rooliaan.   Opintopiirin   edetessä   voit   pyytää   
osallistujia   esimerkiksi:   

● auttamaan   toisia   teknisissä   asioissa   tai   muissa   ongelmatilanteissa   
● kokoamaan   palautetta   
● kertaamaan   edellisen   kerran   olennaisimmat   asiat   
● jakamaan   lisämateriaaleja   
● keksimään   ryhmää   aktivoivia   harjoituksia   teemaan   liittyen   

  

Matka   on   tärkeämpi   kuin   määränpää   

Opintopiirissä   pyritään   luonnollisesti   suorittamaan   kurssi   loppuun,   mutta   se   
ei   saa   olla   ainoa   tavoite.   Matkan   varrella   pitää   muistaa   iloita   kaikista   
pienistäkin   edistysaskeleista   ja   onnistumisista.   
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Ohjaajaksi   oppii   ohjaamalla   
  

Muista,   että   kukaan   ei   ole   seppä   syntyessään.   Opintopiirin   ohjaaminen   vaatii   
harjoitusta   ja   sitä   saa   ohjaamalla   opintopiirejä.   Jokainen   opintopiiritapaaminen   on   
erilainen   ja   kaikista   niistä   voi   oppia.     

Ohjaajan   on   hyvä   opintopiirikertojen   välillä   tai   opintopiirin   jälkeen   pysähtyä   
miettimään   omaa   ohjaamistaan   ja   sitä,   miten   siinä   voisi   kehittyä.   Itsearvioinnin   
apuna   voi   käyttää   esimerkiksi   seuraavia   kysymyksiä:   

● Huomioinko   kaikki   opintopiirin   osallistujat   tasapuolisesti?   
● Annoinko   kaikille   tilaa   keskustella   ja   ilmaista   itseään?   
● Onnistuiko   keskustelun   ylläpitämisessä?   
● Mitä   voin   tehdä   ensi   kerralla   toisin   /   paremmin?   
● Missä   onnistuin   tänään   erityisen   hyvin?   

>    Ohjaajan   hallintapaneelista   löydät   tilan,   johon   voit   kirjoittaa   reflektoinnin   
jokaisen   opintopiiritapaamisen   jälkeen.   Voit   jakaa   viestin   oppijoiden   ja   /   tai   
P2PU-tiimin   kanssa.   Kehotamme   teitä   käyttämään   tätä   tilaa   myös   pohtiaksesi   
omaa   ohjaajuuttasi.   

Aktiviteetteja   ohjaamisen   tueksi   

Pelkän   kurssisisällön   läpikäyminen   opintopiirissä   voi   tuntua   tylsältä   ja   
puuduttavalta.   Siksi   kurssin   ohessa   –   erityisesti   tapaamisten   alussa   ja   lopussa   –   
voi   käyttää   apuna   erilaisia   aktivoivia   harjoituksia,   joilla   synnytetään   
vuorovaikutusta   ja   luodaan   osallisuutta.   

Aloitus   
  

Tapaamisten   alkuhetket   tarjoavat   ryhmälle   tilaisuuden   olla   yhdessä   ennen   varsinaista   
opiskelua.   Niissä   voi   käyttää   apuna   tehtäviä   tai   vaikkapa   keskusteluja   viimeaikaisista   
tapahtumista.   Tärkeintä   on,   että   kaikilla   on   tunne,   että   he   ovat   osa   ryhmää   ja   heitä   kuunnellaan.   
Muutamia   hyvin   toimivia   kysymyksiä   ovat:   

Mikä   on   tavoitteesi   tälle   kerralle?   

Onko   mielessäsi   joku   hyvä   linkki   tai   vinkki   päivän   teemaan   liittyen?   

Mitä   sinulle   jäi   päällimmäisenä   mieleen   viime   tapaamisesta?   

Jaa   esimerkki   mielekkäästä   oppimiskokemuksestasi.   Mikä   teki   siitä   merkityksellisen?   Voisiko   
siitä   olla   hyötyä   tässä   opintopiirissä?   
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Ryhmätoiminta   
  

Opiskeluvaiheen   aikana   oppimista   voi   elävöittää   erilaisilla   harjoituksilla   ja  
keskustelunavauksilla,   joilla   syvennetään   oppimiskokemusta.   Erilaisten   
aktiviteettien   tavoitteena   on   tukea   oppijoiden   välistä   vuoropuhelua,   joka   on   
olennainen   osa   vertaisoppimista.   Ohessa   muutama   opiskeluvaiheeseen   soveltuva   
harjoitus:   

● Esitykset   ja   kertomukset   henkilökohtaisista   edistysaskeleista   
● Pari-   ja   pienryhmäkeskustelut   
● Yhteinen   aivoriihi   siitä,   kuinka   auttaa   jokaista   oppijaa   saavuttamaan   

tavoitteensa   
● Jonkun   esiin   nousseen   ongelman   ratkaisu   yhdessä   
● Lisäoppimateriaalien   etsiminen   ja   jakaminen   
● Palautteen   antaminen   kurssin   tarjoajalle   /   P2PU:lle   siitä,   kuinka   kurssia   

voidaan   parantaa   
● Vierailevan   luennoitsijan/asiantuntijan   kutsuminen   jollekin   tapaamiskerralle   
● Vierailu   kurssin   teemaa   tukevaan   paikkaan   (esim.   taidekurssilla   galleriaan)   
● Esimerkkien   jakaminen   hyvistä   toteutuksista,   jotka   liittyvät   päivän   teemaan   

(esim.   verkkosivujen   ohjelmointi   -kurssilla   jaetaan   linkkejä   hyvin   
toteutetuista   verkkosivuista)     

  

Reflektioharjoitukset   
  

Tapaamiskerran   lopuksi   on   hyvä   kerrata,   mitä   on   yhdessä   opittu   ja   antaa   osallistujille   
mahdollisuus   jakaa   tuntemuksiaan.   Yhteenveto   päättää   yhteisen   oppimistuokion   hallitusti.   
Lopetus-   ja   yhteenvetovaiheen   kysymyksinä   toimivat   mm.   

Mikä   yllätti   sinut   tänään?   

Mitä   toivot   ensi   kerralta?   

Ketä   haluaisit   kiittää   tänään?   

Mikä   oli   tärkein   oppimasi   asia   tänään?   Nousiko   esiin   jotakin   päivänpolttavaa   kysymystä?   

Harjoituksia   ei   aina   tarvitse   tehdä   koko   ryhmässä   –   niitä   voi   tehdä   myös   pareittain   tai   yksin,  
keskustellen,   piirtäen   tai   kirjoittaen.   

Lisää   ohjaamisen   työkaluja   kaikkiin   tapaamisen   vaiheisiin   löydät     Ohjaajan   työkalupakista .   
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🛠    Ohjaajien   yhteisö   
Palautteen   ja   vertaistuen   saaminen   sekä   opintopiirin   osallistujilta   että   muilta   
ohjaajilta   auttaa   kehittymään.   Tarjoamme   siksi   opintopiirien   ohjaajille   
mahdollisuuden   keskusteluun   ja   kokemusten   vaihtoon   P2PU:n   yhteisöalustalla   
muiden   ohjaajien   kanssa.   Alustan   keskustelualueilla   keskustelevat   opintopiirien   
ohjaajat   ympäri   maailman.     

Alla   on   esitelty   muutamia   P2PU:n   yhteisöalustan   osia.   Kaikki   osat   ovat   
kansainvälisiä   ja   englanninkielisiä.   

● Community   forum :   Täällä   ohjaajat   voivat   kysyä   kysymyksiä,   jakaa   osaamista   
tai   materiaaleja   sekä   keskustella   muista   ohjaamiseen   liittyvistä   asioista     

● Facilitate   page :   Erityisesti   uusille   ohjaajille   suunnattuja   keskusteluja   ja   
resursseja     

● Events :   Tapahtumasivu,   jossa   listataan   P2PU:n   järjestämät   avoimet   
koulutukset,   verkkotapaamiset,   alueelliset   tapaamiset   ja   muut   tapahtumat.     

● Course   ratings :   Tälle   sivulle   kerätään   oppijoiden   ja   ohjaajien   arviointeja   
kursseista   ja   materiaaleista.   Tässä   esimerkki   yhdestä   kurssiarviosta:     public   
speaking   course .   

● Sosiaalinen   media:   Rohkaisemme   opintopiirien   ohjaajia   ja   osallistujia   
jakamaan   kokemuksia   opintopiireistä   tageilla:   #learningcircles   #opintopiirit   
#seoppi   #p2pu   

● Englanniksi:    Twitter ,    Instagram ,    Flickr    ja    Facebook   

Olemme   avanneet   myös     suomenkielisen   keskustelualueen .   (huom!   vaatii   
kirjautumisen)   

  

🛠    Ohjaajan   hallintapaneeli   (Dashboard)   

Pääset   muokkaamaan   ja   tarkastelemaan   opintopiiriäsi   milloin   tahansa   ohjaajan   hallintapaneelin   
kautta   ( learning   circle   dashboard ).   Siellä   voit   muun   muassa:   

● muokata   opintopiirin   kuvausta   
● laittaa   ilmoittautumisen   päälle   ja   pois   
● muokata   yksittäisten   tapaamisten   päivämääriä   ja   kellonaikoja   
● tarkastella   ilmoittautuneiden   tietoja   
● lähettää   sähköpostia   tai   tekstiviestejä   yksittäisille   osallistujille   tai   koko   ryhmälle   
● jakaa   viikoittaista   palautetta   osallistujien,   kollegojesi   ja   P2PU:n   kanssa   

Ennen   kuin   siirryt   aktiviteettiin,   tutki   hetki   hallintapaneelia.   Kuinka   näkemäsi   
muuttuu   sen   mukaan,   oletko   kirjautunut   sisään   vai   et?   
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Lisälukemista   ja   resursseja   

Kaksi   lähdettä,   joihin   luotamme   voimakkaasti   opintopiiriemme   suunnittelussa,   
ovat    Liberating   Structures    ja    HyperIsland   Toolbox .   Nämä   verkkosivustot   sisältävät   
useita   ilmaisia     aktiviteetteja,   jotka   voidaan   helposti   käyttää   opintopiirin   eri   
vaiheissa.   Kehotamme   sinua   katsomaan   ja   lisäämään   kirjanmerkkeihin   kaikki   
aktiviteetit,   joita   haluat   kokeilla   opintopiirissäsi.   

Tee   /   sano   /   ajattele   
Arvioitu   kesto:   35   minuuttia   

Olet   saanut   tässä   osiossa   paljon   vinkkejä   opintopiirin   ohjaamiseen   ja   ohjaajan   
rooliin.   Seuraavan   harjoituksen   avulla   pyrimme   tunnistamaan   mahdollisia   
sudenkuoppia   ja   pohtimaan   ratkaisuja   niihin.   Mietitään   pienissä   ryhmissä   tai   
pareittain   noin   15   min,   miten   menettelisitte   seuraavissa   ongelmatilanteissa.   
Jokainen   näistä   tilanteista   on   oikeasti   tapahtunut   opintopiirissä.   

1   Kolmannen   viikon   jälkeen   yksi   osallistuja   kohtelee   sinua   edelleen   kuin   opettajaa.   
Hän   suuntaa   kaikki   kysymyksensä   sinulle,   ei   puhu   juurikaan   muille   oppijoille,   eikä   
ota   vastuuta   omasta   oppimisestaan.   Hän   on   aidosti   kiinnostunut   aiheesta,   mutta   
sinun   on   vaikeata   vastata   hänen   tarpeisiinsa   samalla   kun   huolehdit   muusta   
ryhmästä.   

2   Kaksi   opintopiirin   osallistujaa   ovat   koko   ajan   erimielisiä,   ja   se   alkaa   vaikuttaa   
opintopiirin   ilmapiirin   ja   muihin   osallistujiin.   Molemmissa   näyttää   olevan   syytä;   
heidän   persoonallisuutensa   eivät   vain   sovi   yhteen,   ja   heillä   on   hyvin   erilaiset   
  ajatukset   siitä,   millaisen   oppimiskokemuksen   he   haluavat.     

3   Verkkosuunnittelun   opintopiiriin   ilmestyy   henkilö,   joka   ei   ole   ilmoittautunut   ja   
jolla   ei   näytä   olevan   tietoteknisiä   perustaitoja,   joita   tarvitaan   opintopiiriin   
osallistumiseen.   Haluat   kannustaa   häntä   opiskelemaan,   mutta   sinusta   tuntuu   
vahvasti,   että   tämä   opintopiiri   ei   sovi   hänelle   tällä   hetkellä.   

4   Vaikka   luulitkin,   että   opintopiirin   ensimmäinen   viikko   sujui   todella   hyvin,   toisella   
viikolla   tapaamiseen   tulee   vain   noin   puolet   edelliskerran   osallistujista,   ja   kaikki   
istuvat   yksinään   puhumatta   toisilleen.   

5   Huomaat,   että   yksi   yleensä   hyvin   aktiivinen   osallistuja   näyttää   olevan   poissa   
tolaltaan.   Hän   ei   häiritse   ryhmää   sinänsä,   mutta   olet   huolissasi   hänestä   ja   haluat   
varmistaa,   että   hän   on   kunnossa.   

6   Opintopiirin   toisen   viikon   puolivälissä   on   selvää,   että   olet   tekemisissä   kahden   
hyvin   erilaisen   oppijaryhmän   kanssa.   On   viisi,   jotka   ovat   edistyneempiä,   ja   kolme,   
jotka   ovat   vasta   aivan   aloittelijoita.   
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7   Ensimmäisen   tapaamisen   aikana   jotkut   ryhmän   jäsenet   ovat   hyvin   innoissaan   
oppimispiirin   sosiaalisesta   aspektista,   kun   taas   muutamat   muut   haluavat   vain   
käydä   kurssin   läpi   yksin.   

8   (Tai   keksi   omat   skenaariosi   –   mitä   hankalaa   saattaisi   tapahtua?)   

Kun   olette   valmiit,   palatkaa   takaisin   ja   keskustelkaa   reaktioistanne   ja   
ratkaisuistanne   näihin   tilanteisiin.   Mitä   konsteja   pidit   hyödyllisimpinä?   

Lopuksi   keksi   ryhmänä   määritelmä   siitä,   mitä   ohjaaminen   merkitsee   sinulle.   

Jaa   ryhmän   määrittelyt   yhteisön   foorumin     Tips   for   New   Facilitators     -viestissä.   
Jos   keksit   muita   skenaarioita,   voit   jakaa   myös   ne.   

  

Reflektio:   Ohjaaminen   vaatii   harjoitusta   
Arvioitu   kesto:   10   minuuttia   

Mikä   on   yllättänyt   sinut,   kun   ajattelet   itseäsi   ohjaajana?   

Missä   tarvitset   lisää   harjoitusta?   

>    Nämä   ovat   sellaisia     asioita,   joista   puhumme   kuukausittaisissa   P2PU-ohjaajien   
yhteisöpuheluissamme.   Kannustamme   sinua   liittymään   seuraavaan!    We   encourage   
you   to   join   the   next   one   
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Moduuli   4:   Tiimien   organisoiminen   

Aloitus   
Arvioitu   kesto:   10   minuuttia   

Tämän   moduulin   loppuun   mennessä:   

●   Päätät,   onko   tiimin   perustaminen   sinulle   järkevä   vaihtoehto.   
●   Opit   tukemaan   ohjaajia.   
●   Ymmärrät   ohjaajana   käytettävissäsi   olevat   työkalut   ja   tuet.   
●   Pohdit   ohjaajien   rooleja   ja   vastuita.   
●   Laadit   projektisuunnitelman   opintopiirien   aloittamiseksi   yhteisössäsi.   

Kuinka   määrität   opintopiirin?   
P2PU   on   vahva   toimija   opintopiireissä,   mutta   käsite   vertaisryhmistä,   jotka   
oppivat   yhdessä   vastaamaan   yhteisiin   haasteisiin,   on   ollut   olemassa   tuhansia   
vuosia.   Siksi   emme   usko,   että   meidän   pitäisi   kertoa   sinulle   tarkalleen,   mikä   on   
tai   mikä   ei   ole   opintopiiri   -   sinun   on   itse   päätettävä   siitä.   Meidän   
näkökulmastamme   on   olemassa   muutamia   perusarvoja,   jotka   ovat   
välttämättömiä   opintopiireissä,   mutta   sen   lisäksi   se   riippuu   sinusta.   
Auttaaksemme   sinua   saamaan   aikaan   oman   määrittelysi,   olemme   koonneet   
joukon   ”rajatapausskenaarioita”   -   tosielämän   esimerkkejä   oppimiskokemuksista,   
jotka   ehdottomasti   edustavat   opintopiirin   joitain,   mutta   eivät   ehkä   kaikkia,   
perusarvoja.   

Arvioi   seuraavat   tilanteet   ja   päätä,   mitkä   ovat   opintopiirejä   ja   mitkä   eivät.   Kun   
olet   tehnyt   tämän,   yritä   kirjoittaa   yhden   lauseen   määritelmä   opintopiiristä   
muiden   kanssa.   

1.   Suoritettuaan   Science   of   Happiness   -verkkokurssin   monet   osallistujat,   jotka   
asuivat   lähellä   toisiaan,   päättivät   alkaa   kokoontua   kirjastossa   epävirallisesti   
keskustelemaan   itsensä   kehittämisestä   ja   siitä,   miten   elää   onnellisempaa   
elämää.   He   tapaavat   edelleen   joka   viikko   ja   jakavat   onnellisuusstrategioita   
ja   puhuvat   niistä   ilman   ohjaajaa.   

2.   Ryhmä   ihmisiä   kokoontuu   opintopiiriin   yhteisöjournalismista.   Saapuessaan   
ohjaaja   kertoo   kaikille,   että   yhteisöjournalismin   verkkokurssi   ei   ole   enää   
käytettävissä,   eikä   muita   vastaavia   kursseja   löydy.   Ryhmä   päättää   puhua   
tavoitteistaan,   ja   yhdessä   he   löytävät   joitain   tekstejä,   videoita   ja   ystäviä,   
jotka   voivat   auttaa   heitä.   Ryhmä   jatkaa   kokoontumisia     kahden   kuukauden   
ajan.   Verkkokursseja   tai   ennalta   määritettyä   opetussuunnitelmaa   ei   käytetä.  

3.   Joku   laittaa   esitteen   kahvilaan   ilmoittaen,   että   hän   tulee   olemaan   siellä   
joka   keskiviikko   kello   14.00   seuraavien   kuuden   viikon   ajan   ja   osallistuu   
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verkkokurssille.   Viisi   muuta   henkilöä   liittyy   mukaan   joka   viikko.   Lyhyen   
esittelyn   ja   muutaman   sanan   vaihtamisen   lisäksi   he   suorittavat   kurssin   
enimmäkseen   yksin.   

4.   Naapurukset   päättävät   perustaa   yhteisöpuutarhan.   He   alkavat   tavata   kerran   
viikossa   samaan   aikaan,   ja   tekevät   suunnitelmia,   vaikka   kukaan   ei   ole   
puutarha-alan   asiantuntija.   Heidän   keskusteluaan   ohjaavat   materiaalit,   jotka   
ryhmän   jäsenet   löysivät   verkosta.   Lopulta   he   löytävät   paikan   puutarhan   
perustamiseen.   

5.Kirjastonhoitaja  järjestää  viikoittaisen  koodaustapaamisen  15  hengelle.        
Hän  on  kutsunut  puhujiksi  paikallisten  teknologiayritysten  edustajia  (30          
minuuttia   viikossa).   

6.   Kymmenen   julkisesta   puhumisesta   kiinnostunutta   ihmistä   tulee   kirjastoon   
katsomaan   Martin   Luther   King   Jr:n   ”I   have   a   dream”   -puhetta.   Heillä   on   
lyhyt   keskustelu   jälkikäteen,   eivätkä   he   tapaavat   uudelleen.   

7.   Yhteisökeskus   mainostaa   kuuden   viikon   mittaista   ohjelmaa,   jossa   vertaiset   
tapaavat   viikoittain   ja   käyvät   verkkokurssin   oppiakseen   löytämään   
työpaikkoja   ja   harjoittamaan   työhaastattelutaitojaan.   Keskus   pyytää   
jokaisen   osallistujan   maksamaan   10   dollaria,   jotta   hänet   voidaan   listata   
yhteisökeskuksen   työnhakutaululle   lopuksi.   

8.   Kuusi   jatko-opiskelijaa   muodostaa   viikoittaisen   opintopiirin   opiskellakseen   
kunkin   viikon   luentomateriaaleja.   Lukukauden   lopussa   jokainen   opiskelija   
tuntee,   että   yhteistyö   auttoi   heitä   menestymään   opinnoissa.   

9.   Kirjastonhoitaja   mainostaa   opintopiiriä   Excel-jatkokoulutusta   varten.   
Ensimmäisenä   päivänä   ilmestyy   mukaan   yksi,   joka   ei   ole   käynyt   vielä   
alkeita.   Kirjastonhoitaja   pyytää   tätä   henkilöä   poistumaan,   koska   hänellä   ei   
ole   opintopiirin   edellyttämiä   taitoja.   Loput   ryhmäläiset   tapaavat   viikoittain   ja   
opintopiiri   sujuu   hyvin.   

10.   Ilmastotieteilijä   huomaa,   että   hänen   lähialueellaan   olevat   ihmiset   ovat   hyvin   
kiinnostuneita   ymmärtämään   ilmastonmuutosta.   Hän   päättää   tarjota   
opintopiirin   paikallisessa   virkistyskeskuksessaan.   Hän   päättää   käyttää   samaa   
opetussuunnitelmaa   kuin   mitä   hän   opetti   ilmastonmuutoskurssilla   
paikallisessa   yliopistossa   edellisenä   syksynä.   Suurin   osa   tapaamisista  
koostuu   60   minuutin   luennosta   ja   lyhyestä   keskustelusta   sen   jälkeen.   

11.   Kirjakauppa   kuulee   P2PU:sta   ja   päättää,   että   opintopiirit   ovat   hieno   
tapa   järjestää   säännöllisesti   myymälässä   isännöityjä   lukupiirejä.   

12.   Espanjaksi   puhuva   ryhmä   on   käyttänyt   MeetUpia   pitkään,   ja   he   ovat   
turhautuneet   siitä,   että   heidän   on   nyt   maksettava   tiettyjen   ominaisuuksien   
käytöstä.   Joku   ehdottaa   P2PU-järjestelmän   käyttöä   viikkotapaamisten   
järjestämiseen.   

13.   Seitsemän   ihmistä   ilmoittautuu   HTML-opintopiiriin   julkisessa   kirjastossa.   
Kuuden   viikon   jälkeen   kaikki   ovat   kurssiin   tyytyväisiä,   mutta   vain   kaksi  
ihmistä   on   suorittanut   kaikki   kurssimateriaalit.   
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Lue   ja   katso   
Arvioitu   kesto:   30   minuuttia   

Tutustu   nykyisiin   tiimeihin   
Tiimit   tarjoavat   tavan   koordinoida   ja   tukea   opintopiirejä,   jotka   tapahtuvat   samassa   
kaupungissa   tai   oppilaitoksessa.   Jokaisella   tiimillä   on   organisaattori   (tai   kaksi),   ja   
tämä   henkilö   on   vastuussa   opintopiireistä   alueellaan   ja   koordinoinnista   P2PU:n   
kanssa.   Paras   tapa   tutustua   tiimeihin   on   katsoa,   mitä   jo   tapahtuu.   Joten   tutustu   
aktiivisten   P2PU-tiimeihin   osoitteessa    p2pu.org/teams    ja   yritä   vastata   itse   näihin   
kysymyksiin:   

●   Mikä   tiimi   on   sinua   lähinnä?   
●   Mitkä   tiimit   ovat   erityisen   aktiivisia   juuri   nyt?   
●   Puuttuuko   tiimisivuilta   tietoja,   joita   toivoisit   siellä   olevan?   
●   Onko   tiimejä,   joilta   haluaisit   pyytää   ohjeita   aloittaessasi?   

Julianan   organisaattoriopas   
Samoin   kuin   on   ohjaajasivu   ( facilitate   page ),   P2PU:lla   on   verkkosivu,   josta   löytyy   
resursseja   organisaattoreille:    resources   for   organizer .   Täältä   löydät   materiaaleja,   
joiden   avulla   voit   koota   opintopiirin   ohjaajia   tiimeiksi   alueellesi.   

Tältä   sivulta   voit   ladata   kopion    Juliana’s   Organizer   Guide    -oppaasta   ,   25-sivuisesta   
käsikirjasta,   jonka   teimme   yhdessä   P2PU:n   ensimmäisen   järjestäjän   Juliana   Muchain   
ja   hänen   tiiminsä   kanssa   Kenian   kansalliskirjastopalvelussa.   Tässä   oppaassa   esitellään   
tiimin   perustamisen   kuusi   vaihetta:     

1.   Tutustu   P2PU:hun   
2.   Kokoa   tiimi   
3.   Järjestä   ohjaajien   koulutustyöpaja   
4.   Tue   ohjaajiasi   
5.   Kasvata   ohjelmaa   
6.   Osallistu   maailmanlaajuiseen   P2PU-yhteisöön   

Lataa   kopio   oppaasta   ( Download   your   copy )   ja   käytä   15-20   minuuttia   siihen   liittyvien   
asioiden   tarkasteluun.   
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🛠    Tiimin   perustaminen   
Tiimin   luominen   antaa   sinulle   pääsyn   opintopiirin   ohjaajan   hallintapaneelin   
uusiin   ominaisuuksiin.   Tämä   sisältää:   

●    Erillinen   aloitussivu   (ja   oma   URL)   tiimillesi.    Tämän   avulla   voit   mainostaa   
kaikkia   opintopiirejä   tiimissäsi   yhdellä   URL-osoitteella.   (Katso   esimerkiksi   
Saint   Paul   Public   Library    ja    P2PU   Berlin ).   

●   Tiimin   ominaisuudet   hallintapaneelisssa.    Ohjaajat   näkevät   hallintapaneelista,   
mitä   tiimissä   tapahtuu.   

●    Viikoittaiset   päivitykset   ohjaajaryhmältäsi.    Nämä   päivitykset   sisältävät   
jokaisen   opintopiirin   osallistujien   ilmoittautumisten   määrän,   viikoittaisen   
tiimin   aikataulun   sekä   yhteenvedon   ohjaajien   palautteesta.   Kaikki   ohjaajat   
voivat   halutessaan   vastaanottaa   tämän   viikoittaisen   sähköpostin   
hallintapaneelistaan.   

●   Yhteenveto.    Tiimisi   opintopiirien   tiedot   voidaan   koota   ja   jakaa   arviointia   ja   
raportointia   varten.   

Kattavat   ja   ajantasaiset   yksityiskohdat   teknisestä   puolesta   voi   lukea    Read   the   
Docs    -sivulta.   

Tee   /   sano   /   ajattele   
Arvioitu   kesto:   40   minuuttia   

    

Tämä   on   kaksiosainen   aktiviteetti.   Ensimmäinen   osa   on   suunniteltu   saamaan   
sinut   miettimään   roolia,   jonka   ohjaajat   ottavat   vastaan.   Toisessa   osassa   
esitellään   P2PU:n   tiimien   suunnittelutaulukko,   joka   auttaa   sinua   ottamaan   
askeleet   kohti   tiimillesi   määrittelemiäsi   tavoitteita.   

Roolit   ja   vastuut   
Vaihe  1:  Käytä  viisi  minuuttia  ajatellaksesi  kaikkia  tapoja,  joilla  organisaattori  voi             
tukea  tiiminsä  ohjaajia.  Käytä  post-it-muistiinpanoja  tai  pieniä  paperinpaloja          
kirjoittamalla   (tai   piirtämällä)   yksi   idea   sivua   kohti.   

Vaihe   2:   Käytä   ryhmänä   kymmenen   minuuttia   aikaa   järjestää   
muistiinpanosi   päällekkäisiksi   klustereiksi   korostaen   nousevat   teemat.   

Vaihe   3:   Kun   olet   valmis,   käytä   vielä   viisi   minuuttia   miettiäksesi   havaintojasi.     
●   Löydätkö   mahdollisuuksia   toteuttaa   vertaisoppimisperiaatteita   työskennellessäsi   
ohjaajien   kanssa?   
●   Onko   paikkoja,   joissa   voisit   omaksua   yhteisöllisemmän   lähestymistavan   

ohjaajien   tukemiseen?   
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●   Millä   tavoin   voisit   tavoittaa   ihmisiä,   jotka   voivat   jäädä   syrjään   koulutusohjelmista,   
kuten   opintopiireistä?   

●   Onko   paikkoja,   joissa   olet   huolissasi   siitä,   että   vastuusi   ovat   ristiriidassa   P2PU:   n   
vision   kanssa?   

Tiimien   suunnittelutaulukko   
Lataa   toisen   osan   kopio   tiimin   suunnittelulomakkeesta    ( Team   Planning   
Worksheet )   ja   käy   läpi   kysymyksiä   tiimisi   jäsenten   kanssa   (tämän   pitäisi   kestää   
noin   20   minuuttia).   

Kun   taulukkoa   käydään   läpi   tehtävien   jakamiseksi,   keskity   niihin   asioihin,   joihin   
sinulla   on   vapaus   vaikuttaa.   Jos   tarvitset   lisäresursseja   tai   valtuuksia   tehtävän   
suorittamiseen,   varmista,   että   se   on   omana   vaiheenaan   taulukossa.   

🧶   Kun   olet   valmis,   muuta   taulukko   PDF-muotoon   (tai   ota   siitä   valokuva)   ja   jaa   
se   yhteisön   keskusteluryhmän   ”    Starting   a   P2PU   Community    ”   -ketjussa.   

  

Reflektio:   Vertaisohjaajuus   

Arvioitu   kesto:   10   minuuttia   
  

Kuinka   osallistuminen   opintopiiriin   on   muuttanut   lähestymistapaa   organisointiin?   
Mitä   voit   tehdä   opintopiirien   hengen   luomiseksi   myös   rakentaessasi   ohjaajatiimiä?   
    
  

43   

https://community.p2pu.org/t/team-planning-worksheet-for-your-p2pu-community/2783
https://community.p2pu.org/t/team-planning-worksheet-for-your-p2pu-community/2783
https://community.p2pu.org/c/communities/building-a-p2pu-community

