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JOHDANTO   

    

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

jonka   tavoitteena   on   tehdä   aikuisopiskelusta   interaktiivista   ja   hauskaa.   Tämän   

käsikirjan   tarkoituksena   on   auttaa   ohjaajia   ymmärtämään   itseopiskelua   sekä   

vertaisoppimista,   jotta   he   voisivat   myöhemmin   kouluttaa   ohjaajia   opintopiirien   

ohjaamiseen.   Tämä   opas   on   tukenasi   prosessin   jokaisessa   vaiheessa.   

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

osaa   2,   joka   keskittyy   itseopiskeluun.   Uskomme,   että   jokainen   ohjaaja   hyötyy   

oman   oppimisensa   ymmärtämisestä   ennenkuin   aloittaa   ohjaajien   kouluttamisen   

omassa   yhteisössään.   Tämä   opas   kannustaa   pohtimaan   omia   kokemuksia   

itseopiskelusta,   oppimisympäristön   optimoinnista   ja   itseopiskeluprosessin   

suunnittelusta.   Oppaassa   on   runsaasti   harjoituksia   ja   tulosteita,   joita   voi   hyödyntää   

koulutuksen   apuna.     

Osa   1   tutustuttaa   sinut   opintopiiri-käsitteeseen   opintopiiriksi   suunnitellun   kurssin   

muodossa.   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   opasta   

Opintopiirien   ohjaaminen:   ohjaajan   käsikirja,   Osa   2:   Itseopiskelu    voidaan   suorittaa  

opintopiirinä,   jolloin   se   toimii   hyvänä   harjoituksena   tuleville   ohjaajille.   

Koulutuskokonaisuus   koostuu   viidestä   90   minuutin   moduulista.   

Jokaiseen   moduuliin   kuuluu   useita   harjoitusmonisteita,   jotka   on   suunniteltu   

tehostamaan   oppimisprosessia.   Löydät   ne   jokaisen   moduulin   lopusta.   Voit   vapaasti   

tulostaa   ne   ja   jakaa   ne   opintopiirin   osallistujille.   

Käsikirja   sisältää   myös   useita   linkkejä   verkkomateriaaleihin.   Voit   käyttää   linkkejä   

  tämän   käsikirjan   digitaalisen   version   avulla   (ja   samalla   säästää   paljon   puita).   

    

    

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   
5   



Itseopiskelu   -   mitä   sinun   pitäisi   tietää   

    

"After   you   finish   school,   you’ll   never   again   have   someone   giving   you   homework.   

And   while   you   probably   spent   many   years   looking   forward   to   that,   it’s   important   to   

realize   that   learning   is   a   big   part   of   what   makes   life   interesting.   When   your   learning   

is   self-directed,   it   can   be   a   lot   more   fun   than   school   was.   You   were   given   a   large   

brain   for   a   reason.   Use   it."   

   Why   Great   People   Never   Stop   Learning     (Erin   Falconer)   

Suurin   osa   aikuisista   opiskelee   itsenäisesti   valmistumisensa   jälkeen.   Elinikäinen   

oppiminen   on   välttämätöntä   henkilökohtaiselle   ja   ammatilliselle   kehitykselle   sekä   

yhteiskunnan   kehittymiselle.   Joissakin   maissa,   esimerkiksi   Puolassa   ja   Romaniassa,   

saatavilla   oleva   epävirallinen   koulutus   on   melko   rajallista   ja   keskittyy   ammatilliseen   

täydennyskoulutukseen   (katso   tämän   hankkeen   yhteydessä   kirjoitettu   White   Paper:   

https://eoppimiskeskus.fi/wp-content/uploads/2020/01/01_2020_LC_White_Paper. 

pdf).     

Muodollinen   koulutus   ei   myöskään   välttämättä   tee   opiskelijoista   oppijoita.   Tästä   

johtuen   monilla   aikuisilla   ei   ole   riittävää   osaamista   hyödyntää   esimerkiksi   

Internetin   tarjoamiaa   oppimismahdollisuuksia.   Tämän   moduulin   tavoitteena   onkin   

auttaa   osallistujia   kehittymään   tehokkaammiksi   itseopiskelijoiksi.   Tämä   moduuli   

täydentää   kokonaisuutta,   jossa   keskitytään   opintopiirien   perustamiseen.   Materiaali  

soveltuu   myös   itsenäiseen   opiskeluun.     

Mistä   aloittaa?   

Moduulit   on   suunniteltu   ensisijaisesti   opintopiirin   osallistujille.   Voit   kuitenkin   

käyttää   niitä   kun:   

●   haluat   tietää   enemmän   siitä   miten   opit    ja   miten   muut   oppivat     

●    haluat   jakaa   kokemuksia   oppimisesta   muiden   kanssa     

●   haluat   olla    tehokkaampi   itseopiskelija     

Jokaisen   on   opittava   koko   ajan.   Jotkut   saattavat   kuitenkin   ajatella,   että   oppiminen   

tapahtuu   koulussa   tai   kurssien   aikana.   Todellisuudessa   opimme   suurimman   osan   

ajasta   itsenäisesti,   toisinaan   ystävien   tai   perheenjäsenten   pienellä   avustuksella.   Jos   
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esimerkiksi   ostamme   uuden   matkapuhelimen,   meidän   on   opittava   käyttämään   sitä.   

Silloin   jotkut   lukevat   ohjeet,   toiset   katsovat   mieluummin   oppaita   YouTube   

-palvelussa   tai   yksinkertaisesti   kysyvät   joltain,   jolla   on   sama   laite.   Niiden,   jotka   

aikovat   lähteä   lomalle,   on   opittava   ostamaan   lippuja   ja   selvitettävä,   mitä   hotelleja   

on   tarjolla   ja   mitkä   nähtävyydet   ovat   vierailun   arvoisia   jne.   Tämä   kaikki   on   

oppimista.   Voit   käyttää   tätä   näkökulmaa   perustellessasi,   miksi   kaikkien   kirjaston   

käyttäjien   tulisi   osallistua   tähän   koulutukseen.     

Koulutuksen   muodostavat   moduulit   kattavat   kaikki   tärkeimmät   itseopiskeluun   

liittyvät   kysymykset,   joten   paras   vaihtoehto   on   käydä   läpi   ne   kaikki.   On   kuitenkin   

mahdollista   suorittaa   niistä   vain   osa.     

Voit   valmistautua   moduulien   läpikäyntiin   seuraavilla   vaiheilla:     

1. Jos   olet   osallistunut   tämän   projektin   yhteydessä   ohjaajien   opintopiiriin,   

muistele,   mitä   olet   kokenut   ja   kertaa   muistiinpanot.     

2. Jos   olet   jo   rekrytoinut   osallistujia   koulutukseen,   mieti   heidän   

tarpeitaan,   kiinnostuksen   kohteitaan,   koulutuskokemuksiaan   jne.   

Kaikkia   alla   olevia   vinkkejä   tulisi   harkita   suhteessa   siihen,   mikä   

mielestäsi   sopii   ryhmälle.   Ota   huomioon   oma   kokemuksesi   tämän   

projektin   puitteissa   järjestetyn   koulutuksen   osanottajana.     

3. Lue   käsikirjan   kaikki   osat   (1-4).   Tee   muistiinpanoja.   Varmista,   että   

ymmärrät   kaiken.   Jos   joku   asia   pohdituttaa   mieti,   kenen   kanssa   voisit   

puhua   asiasta   (muut   ohjaajat,   kirjastonhoitajat,   ystävät).   

4. Tarkista   ehdotetut   harjoitukset.   Jos   et   koe   niitä   omiksesi,   mieti   muita   

vaihtoehtoja.   Hyödynnä   omaa   osaamistasi.   Muista,   että   samat   

tavoitteet   voidaan   saavuttaa   eri   tavoin.     

5. Tarkista   ehdotetut   verkkomateriaalit.   Jos   tiedossasi   on   materiaaleja   

jotka   olisivat   osuvampia   ryhmällesi,   käytä   niitä   vapaasti.   

6. Tee   luettelo   muista   harjoitusten   suorittamiseen   tarvittavista   

materiaaleista:   fläppitaulut,   tussit,   paperilaput,   jne.     

7. Kertaa   ohjaamiseen   liittyvät   asiat.   Ohjaaminen   on   sinun   tehtäväsi   -   

tiedät   itse   parhaiten,   miten   edetä.   

8. Jos   mahdollista,   harjoittele   ohjaamista   kollegoiden   tai   ystävien   kanssa   

tarkistaaksesi   toimiiko   kaikki   kuten   oletat   (esim.   ajankäyttö,   

harjoitukset,   ohjeet).   Jos   et   pysty   järjestämään   tällaista   pilotointia,   

7   



selitä   osallistujille   että   olet   vetämässä   tätä   kokonaisuutta   ensimmäistä   

kertaa   ja   pyydä   heiltä   palautetta   lopuksi.   Näin   opit   kokemuksesta.   

9. Reflektoi   huolellisesti   toimintaasi   ensimmäisen   ohjauskerran   jälkeen.   

Mieti,   mitä   voit   parantaa   omien   havaintojesi   ja   osallistujien   palautteen   

perusteella.   

Hyödynnä   kokemustasi   itseopiskelijana   

Suosittelemme,   että   hyödynnät   henkilökohtaista   kokemustasi   oppimisesta   kaikkien   

moduulien   aikana.   Voit   mm.   käyttää   omia   kokemuksiasi   avaavina   esimerkkeinä:   

"Voin   jakaa   oman   kokemukseni   espanjan   kielen   oppimisesta   verkkokurssilla   x",   

"Kun   aion   kirjoittaa   jotain,   aloitan   yleensä   ...",   "Suurin   ongelmani   itseopiskelun   

yhteydessä   on…   ”    jne.   Kerro   sekä   onnistumisista   että   epäonnistumisista.   Tällainen   

lähestymistapa   kannustaa   myös   osallistujia   olemaan   rehellisiä   kokemustensa   

jakamisessa.   Samalla   olet   esimerkkinä   tehokkaan   itseopiskelijan   

käyttäytymismalleista   ja   asenteista.     

Oppimistyylien   käsitteestä   

Monet   kirjat,   artikkelit   ja   koulutusoppaat,   erityisesti   1990-luvulla   kehitetyt,   

viittaavat   oppimistyylien   käsitteeseen.   Ottaen   huomioon,   että   jotkut   koulutuksen   

osanottajat   saattavat   viitata   tähän   käsitteeseen,   on   tärkeää   selittää   oma   

näkemyksemme   siitä.   Vaikuttaa   siltä,     että   oppimistyylit   viittaavat   pikemminkin   

tapoihin,   joilla   ihmiset   muistavat   kuin   oppivat.   Oppiminen   on   paljon   

monimutkaisempaa   ja   sisältää   ymmärtämiseen   (merkityksen   rakentamiseen)   

johtavan   prosessin,   ei   vain   ulkoa   muistamista.   Viimeaikaiset   tutkimukset   

osoittavatkin,   että   sillä,   millä   tavoin   ihmiset   hankkivat   tietoa,   ei   ole   yhteyttä   

oppimistuloksiin.   Se   on   selitetty   tässä    video ssa,   jonka   on   tehnyt   Tesia   Marshik.      
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Lukemisen   arvoisia   tutkimuksia   ovat   myös:     

Learning   Styles   -   concepts   and   evidence   

" Kontrasti   oppimistyylejä   koskevan   lähestymistavan   valtavan   suosion   ja   sen   

hyödyllisyyden   osoittavien   uskottavien   todisteiden   puutteen   välillä   on   mielestämme   

silmiinpistävä   ja   huolestuttava.   Jos   opiskelijoiden   oppimistyylien   luokittelulla   on   

käytännön   hyötyä,   se   on   vielä   osoittamatta. "   

Matching   Learning   Style   to   Instructional   Method:   Effects   on   Comprehension   

"V aikka   oletetaan,   että   opetuksen   tarjoaminen   yksilöiden   suosimien   oppimistyylien   

pohjalta   parantaa   oppimista   (esim.   että   visuaaliset   oppijat   oppisivat   lukemalla,   ns.   

meshing   hypotesis),   kirjallisuuden   kriittisen   tarkastelun   jälkeen   Pashler,   McDaniel,   

Rohrer   ja   Bjork   (2008)   päättelivät,   että   tällä   hypoteesilla   ei   ole   empiirisiä   todisteita,   

ja   toteuttivat   myöhemmin   kokeen   hypoteesin   arvioimiseksi.   Tulokset   eivät   

osoittaneet   tilastollisesti   merkitsevää   suhdetta   oppimistyylimieltymysten   ja   

oppimiskyvyn   tai   -tulosten   välillä. "   

Siksi   mekään   emme   käytä   oppimistyylien   käsitettä   tässä   kokonaisuudessa.   

Autamme   ihmisiä   vain   ymmärtämään,   miten   he   oppivat   tehokkaimmalla   tavalla   

(ymmärtämään,   luomaan   käsitteille   merkityksiä),   ja   esittelemme   useita   

itseopiskelumenetelmiä.   Noudatamme   Daniel   Willinghamin   lähestymistapaa:     

“ Everyone   is   able   to   think   in   words,   everyone   is   able   to   think   in   mental   images.   It’s   

much   better   to   think   of   everyone   having   a   toolbox   of   ways   to   think,   and   think   to   

yourself,   which   tool   is   best? ”   
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Moduuli   1.   Kokemukseni   itseopiskelusta   

Moduulin   tavoitteet   

Jokaisella   on   jonkin   verran   kokemusta   itseopiskelusta.   Tämä   moduuli   perustuu   

näihin   kokemuksiin   -   auttaa   osallistujia   palauttamaan   ne   mieleensä   ja   pohtimaan   

oppimisprosessin   sujumista.   Tällä   tavalla   saamme   perustan   syvempiä   pohdintoja   

varten   seuraavissa   moduuleissa.   

Tämän   moduulin   jälkeen   osallistujat:   

●    tuntevat   toisensa,     

●    tuntevat   tämän   kokonaisuuden   tavoitteet   ja   ymmärtävät   tarvittavat   

käsitteet   ja   harjoitusten   logiikan,     

●    ovat   asettaneet   itselleen   oppimista   tukevat   säännöt,     

●    ovat   tietoisia   siitä,   mitä   oppiminen   merkitsee   heille   ja   muille   ryhmän   

jäsenille,     

●    aloittavat   pohdinnan   oppimisestaan     viimeaikaisten   kokemustensa   

perusteella,   

●    ovat   tietoisia   siitä,   että   ihmiset   voivat   oppia   eri   tavoin   käyttämällä   erilaisia   

  lähestymistapoja,   strategioita   ja   menetelmiä.     

    

Moduulin   1   ohjaaminen   -   askel   askeleelta   

YLEINEN   KESTO:   90   '   

    

VAIHE   1:   JOHDANTO    -    10   '   (osallistujien   lukumäärästä   riippuen)   

    

Tervehti   osallistujia.   Muistuta   heitä,   että   seuraavan   viiden   moduulin   aikana   he   

viettävät   8,5   tuntia   ryhmänä.   Selitä,   että   kaikki   sujuu   luontevammin,   jos   he   

tietävät   jotain   toisistaan.   Pyydä   kaikkia   kertomaan   itsestään   nimen,   ammatin   ja   

harrastuksen   /   kiinnostuksen   kohteen   sekä   sen,   miten   he   yleensä   käyttävät   

Internetiä.   Antaaksesi   esimerkin,   aloita   itsestäsi.     
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>    Voit   käyttää   jotakin   toistakin   tutustumismenetelmää,   josta   pidät,   tai   jotain,   joka   on   
osoittautunut   tehokkaaksi   vastaavien   ryhmien   kanssa.   Harrastuksesta   /   kiinnostuksesta   ja   
ammatista   tiedustelun   tarkoituksena   on   kuitenkin   viitata   asioihin,   jotka   voivat   innostaa   
heitä   ajattelemaan,   mitä   he   ovat   viime   aikoina   oppineet   (tämän   moduulin   harjoitus   1)   tai   
mitä   he   haluavat   oppia   lähitulevaisuudessa   (harjoitus   2   moduulissa   4.).   Yleensä   tällaiset   
kysymykset   liittyvät   henkilökohtaiseen   harrastukseen   /   kiinnostukseen   tai   ammatillisiin   
tarpeisiin.   Kysymys   Internetin   käytöstä   antaa   sinulle   alustavan   kuvan   osallistujien   
digitaalisista   taidoista,   mikä   on   tärkeää   jatkomoduulien   yhteydessä   (osanottajia   pyydetään   
käyttämään   joitain   niistä)   ja   heidän   jatkokoulutustaan   ajatellen   kokonaisuuden   
suorittamisen   jälkeen   tai   moduulien   välillä   (jos   moduulien   välillä   on   taukoja).     

   

VAIHE   2.   OSALLISTUJIEN   ODOTUKSET   JA   TAVOITTEET    -    10   '   

   

Kysy   osallistujilta,     mitä   he   odottavat   tältä   moduulilta   tai   onko   heillä   mitään   

käsitystä   siitä,   mikä   "itseopiskelun"   moduuli   on.   Selitä,   mikä   kuuluu   /   ei   kuulu   

moduulin   piiriin.   Auta   mahdollisuuksien   mukaan   niitä,   joilla   on   muita   odotuksia   kuin   

mitä   tämä   moduuli   tarjoavat,   etsimään   sopivia   lisäresursseja   /   

oppimismahdollisuuksia.   

    

Voit   myös   kysyä   osallistujilta   heidän   motivaatiostaan:   miksi   he   päättivät   osallistua?   

    

Selitä   moduulin   tavoitteet   omin   sanoin.   Lyhennä   moduulien   tavoitteet   esimerkiksi   

näin:   

Sinä   tulet   oppimaan:   

●    mikä   auttaa   /   mikä   häiritsee   oppimistasi,     

●    kuinka   luot   oppimistasi   parhaiten   tukevan   oppimisympäristön,     

●    mitkä   oppimismenetelmät   ovat   sinulle   tehokkaimpia     

●    kuinka   suunnitella   oppimista,     

●    miten   etsiä   tukea   perheenjäseniltä   /   ystäviltä.     

Varmista,   että   osallistujat   ymmärtävät   nämä   tavoitteet.   Vastaa   mahdollisiin   

kysymyksiin.   
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>    Osallistujilla   voi   olla   erilaisia     odotuksia   /   ideoita   moduulin   sisällöstä   /   tavoitteista.   Se   voi   
riippua   heidän   aiemmista   kokemuksistaan   tai   heidän   oletuksistaan   johdannossa   käytetyistä   
käsitteistä,   kuten   itseoppiminen,   oppimisympäristö   jne.   Siinä   vaiheessa   sinun   tulisi   selittää   
nämä   käsitteet   yleisesti,   jotta   heidän   motivaationsa   säilyisi   ja   kannustaa   heitä   rakentamaan   
syvempää   ymmärrystä   moduulin   aikana.   

Tämä   kurssi   on   rajallinen,   eikä   se   tietenkään   voi   kattaa   kaikkea   itseopiskeluun   liittyvää.   
Siksi   et   voi   vastata   kaikkien   osallistujien   odotuksiin,   mutta   voit,   jos   mahdollista,   auttaa   
heitä   löytämään   lisää   resursseja   /   oppimismahdollisuuksia,   esim.   verkkokursseja   ja   
työkaluja.     

Jos   kysyt   osallistujien   motivaatiosta,   varaudu   vastauksiin   kuten   "koska   ystäväni   pyysi   
minua   liittymään".   Vähäinen   motivaatio   voi   kasvaa   moduulien   aikana.   Toisin   sanoen   ihmiset   
voivat   aloittaa   eri   syistä,   mutta   sinulla   kouluttajana   on   silti   mahdollisuus   saada   heidät   
kiinnostumaan   kurssin   sisällöstä.   

   

VAIHE   2.A:   SOPIMUS   SÄÄNNÖISTÄ   RYHMÄN   KANSSA   (VALINNAINEN)    -    15   '   (vain  

jos   tämä   ryhmä   kokoontuu   ensimmäistä   kertaa)   

   

Jos   tämä   moduuli   suunnataan   ryhmälle,   joka   ei   ole   aiemmin   opiskellut   muita   

moduuleja,   on   erittäin   suositeltavaa   sopia   joitain   sääntöjä   kaikkien   osallistujien   

kesken.   Käy   läpi   seuraavat   vaiheet:   

1. Pyydä   osallistujia   muistelemaan   tilanteita,   joissa   he   oppivat   jotain   

työskennellessään   ryhmässä   ja   samaan   aikaan   tunsivat   olonsa   

turvalliseksi   ja   kokivat   saaneensa   tukea   kouluttajalta   ja   muilta   

osallistujilta.   (1-2   minuuttia   pohdintaa)   

2. Kysy   osallistujilta,   mistä   erityisistä   toimintatavoista   johtuen   muistettu   

oppimiskokemus   oli   tehokas,   turvallinen   ja   kannustava.   Pyytäkää   heitä   

ilmaisemaan   tämä   kuin   se   olisi   ryhmälle   määritelty   sääntö   (esim.    "Pidin   

siitä,   että   sain   ääneni   kuuluviin"    =    "Ehdotan,   että   ryhmämme   antaa   

kaikkien   osallistujien   puhua   rauhassa" ).   

3. Tee   luettelo   ehdotetuista   säännöistä   fläppitaululle.   Selvitä   tarvittaessa   

ja   kysy   lisäkysymyksiä   (esim.    Kun   sanot,   että   "kaikkien   osallistujien   

pitäisi   saada   puhua",   tarkoitatko,   että   kaikilla   pitäisi   olla   oikeus   puhua   

niin   kauan   kuin   haluaa?   ")     

4. Kun   olet   kirjoittanut   kaikki   ehdotetut   säännöt,   kysy   osallistujilta,   

hyväksyvätkö   he   ne   tämän   ryhmän   säännöiksi.   Tee   muutoksia   

tarvittaessa,   jos   joku   ehdottaa   korjauksia,   joita   kaikki   muut   osallistujat   

tukevat.   

5. Laita   säännöt   (sopimus)   seinälle   näkyvään   paikkaan.     
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Selitä   lyhyesti   syyt   sopimuksen   tekemiseen.   Kysy   osallistujilta,   mikä   on   heidän   

mielipiteensä   asiasta.   Aikovatko   he   tehdä   sopimuksia   säännöistä   opintopiireissä,   

joita   he   aikovat   ohjata?   Jos   on,   korosta,   että   nyt   heillä   on   mahdollisuus   kokea,   

miten   sopimus   toimii   tässä   ryhmässä,   jotta   he   voivat   käyttää   tätä   kokemusta   

ymmärtääkseen   paremmin   tulevien   osallistujien   näkökulmaa.   Pyydä   heitä   

tarkkailemaan   sopimuksen   toimivuutta   kaikkien   moduulien   aikana.   

    

>    Jos   tiedät   muita   tehokkaita   ja   jo   tarkastettuja   tapoja   luoda   sopimus,   tee   niin.     

Muista,   että   sopimuksen   rooli   on:   
-    Antaa   osallistujien   tuntea   olonsa   turvalliseksi.   Sääntöjen   tuntemus   sanelee   sallitun   

/   odotetun   käytöksen,     

-    Luoda   oppimista   tukeva   ympäristö     

-    Jakaa   vastuuta   oppimisesta   kouluttajien   ja   osallistujien   kesken.   Kun   osallistujien   
käyttäytyminen   häiritsee   oppimista,   kouluttaja   voi   viitata   yleisesti   laadittuihin   ja   
hyväksyttyihin   sääntöihin,   ei   vain   henkilökohtaiseen   auktoriteettiinsa.     

   

    

VAIHE   3.   MITÄ   OPPIMINEN   MERKITSEE   MEILLE?   -   20   '   

    

Tämä   moduuli   käsittelee   itseopiskelua,   joten   on   hyvä   pohtia   hetki   oppimisen   

käsitettä.   Pyydä   osallistujia   keskustelemaan   pareittain   5   minuutin   ajan.   Mitä  

oppimisen   käsite   merkitsee   heille?   Mitä   tarkoittaa   "oppia"   jotain?   Pyydä   jokaista   

paria   kertomaan   lyhyesti   johtopäätöksistään.   Kirjoita   vastaukset   muistiin   

fläppitaululle.   Varmista,   että   ymmärrät,   mitä   osallistujat   tarkoittavat.   Esitä   

kysymyksiä   tarvittaessa.   Lopuksi   kommentoi   fläppitaululle   kirjoitettua   ja   tuo   esiin   

yhtäläisyyksiä   ja   eroja.   Esimerkiksi   jotkut   voivat   viitata   uuden   tiedon   oppimiseen,   

jotkut   käytännön   taitoihin   tai   asenteiden   muutokseen.   

    

Selitä   tässä   moduulissa   käytettävät   perusoletukset   oppimisesta:   

    

●    Korosta   kokemuksen   roolia   oppimisprosessin   lähtökohtana,     

●    Varmista,   että   osallistujat   ymmärtävät   oppimiskokemuksen   reflektoinnin   

merkityksen,     

●    Selitä,   että   uusi   tieto,   taidot   ja   asenteet   ymmärretään   vanhan,   jo   olemassa   

olevan   tiedon   kontekstissa.     
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Korosta,   että   oppiminen   ei   tarkoita   pelkästään   MUISTAMISTA,   vaan   käsitteiden   

YMMÄRTÄMISTÄ   ja   niiden   TEKEMISTÄ   merkityksellisiksi   tähänastisten   kokemusten   

pohjalta   (uuden   tiedon   on   liityttävä   olemassa   olevaan   tietoon   voidakseen   olla   

mielekäs).   Ihmisillä   on   erilaisia     kokemuksia   ja   näin   ollen   he   voivat   ymmärtää   

käsitteet   eri   tavoin.   Kuten   edellisessä   harjoituksessa,   kun   osallistujat   keskustelivat   

oppimisesta,   he   huomasivat,   että   heillä   voi   olla   ainakin   osittain   erilaisia   käsityksiä.     

    

Kysy   osallistujilta,   kuinka   he   oppivat,   ja   kirjoita   vastaukset   fläppitaululle.   Voimme   

odottaa   vastauksia   kuten   kirjoja   lukemalla,   videoita   katselemalla,   muita   

kuuntelemalla   (esitykset,   epäviralliset   keskustelut),   osallistumalla   kirjaston   

järjestämille   kursseille,   pyytämällä   muita   selittämään   tai   esittelemään   jotain   (esim.   

jonkun   työkalun   käyttöä)   jne.   Korosta,   että   ihmiset   oppivat   eri   tavoin.   Joskus   meillä   

voi   olla   mahdollisuus   valita   tapa   oppia,   toisinaan   ei.   Siksi   on   suositeltavaa   kokeilla   

oppimismenetelmiä,   joita   emme   ole   vielä   käyttäneet.   Jos   haluat,   voit   käyttää   

seuraavaa    Daniel   Willinghamin    lainausta:   

  

  “Everyone   is   able   to   think   in   words,   everyone   is   able   to   think   in   mental   images.   

It’s   much   better   to   think   of   everyone   having   a   toolbox   of   ways   to   think,   and   think   

to   yourself,   which   tool   is   best?”   

    

Tai   seuraava   lainausta    Caroline   Lawless ilta:   

    

“The   key   is   to   give   learners   access   to   the   whole   toolbox   that’s   available   to   them   

instead   of   confining   them   to   one   type   of   learning,   even   if   it   may   be   their   favorite   

one.   By   combining   different   learning   styles   and   repeating   the   most   important   

information   in   a   variety   of   ways,   you   reinforce   your   materials   in   your   learners’   

minds   and   give   them   the   strongest   chance   of   remembering   their   training   and   

putting   it   into   practice   effectively.”   

  

    

Selitä,   että   tässä   moduulissa   osallistujat   jakavat   kokemuksiaan   siitä,   kuinka   he   

oppivat   ja   miten   he   voivat   kehittää   oppimistaan.   Heitä   pyydetään   käyttämään   myös   

joitain   digitaalisia   työkaluja,   koska   Internetissä   on   paljon   työkaluja,   joita   voi   

käyttää   oppimisensa   tukemiseen.   
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Jos   osallistujat   viittaavat   "oppimistyylien"   käsitteeseen,   selitä   lyhyesti,   miksi   emme   

käytä   tätä   käsitettä,   ja   kannusta   heitä   lukemaan   aiheesta   artikkeleita   tai   

katsomaan   videota   (ks.   yllä).     

    

>    Tämä   on   kokonaisuuden   ensimmäinen   moduuli.   Osallistujat   tutustuvat   toisiinsa   (olettaen,   
että   he   eivät   tunteneet   toisiaan   aiemmin).   He   tarvitsevat   jonkin   aikaa   tunteakseen   olonsa   
turvalliseksi   ryhmässä.   Siksi   pyydämme   heitä   ensimmäisessä   harjoituksessa   
keskustelemaan   pareittain,   mikä   on   helpompaa   kuin   puhuminen   koko   ryhmän   kanssa.   

Samasta   syystä,   kun   pyydetään   osallistujia   kertomaan   "miten   he   oppivat",   kysytään   ensin   
vapaaehtoisilta.   Jos   on   joitakin,   jotka   eivät   ole   vielä   osallistuneet,   kysy   heiltä,     haluaisivatko   
he   vastata   (mutta   heitä   ei   pidä   pakottaa).   Joskus   jotkut   haluavat,   että   heitä   pyydetään   
puhumaan.   

Oppimistyyleihin   liittyen   sinun   tehtäväsi   ei   ole   vakuuttaa   osallistujille,   että   ne   eivät   päde.   
Selitä   vain,   miksi   niitä   ei   käytetä   tässä   moduulissa,   ja   kehota   heitä   etsimään   tietoa   aiheesta   
muualta.   Riittää,   että   selität,   että   huolimatta   "haluamastamme     oppimistyylistä",   meillä   ei   
ole   aina   mahdollisuutta   oppia   haluamallamme   tavalla   (esim.   jos   päätät   osallistua   luennolle,   
sinun   on   kuunneltava   luennoitsijaa   -   joskin   voit   valita,   miten   teet   muistiinpanoja),   ja   on   
aina   hyvä   kokeilla   oppimismenetelmiä,   joita   emme   ole   vielä   kokeilleet).     

    

VAIHE   4.   OPPIMISKOKEMUKSEMME     

40   'tai   25',   jos   kävit   läpi   vaiheen   2.A.   

    

Anna   osallistujien   pohtia   kokemuksia   itseopiskelusta.   Pyydä   heitä   miettimään   

itsekseen   3–5   minuutin   ajan   jotain,   mitä   he   ovat   äskettäin   oppineet   yksin   tai   

perheenjäsenten   tai   ystävien   pienellä   avustuksella.   Korosta,   että   sen   on   oltava   

jotain   tärkeää,   mistä   he   ovat   ylpeitä.   Jaa   sitten   Moniste   1.   Pyydä   kaikkia   

vastaamaan   sen   kysymyksiin   ja   muistelemaan   oppimiskokemustaan.   Käytä   tähän   

noin   10   minuuttia.   Pyydä   sitten   osallistujia   keskustelemaan   kolmen   hengen   

ryhmissä   itsereflektioiden   tuloksista:   esim.   jokainen   kertoo   lyhyesti   (enintään   5   

minuuttia),   mitä   hän   on   oppinut   ja   miten   tämä   prosessi   sujui   (vastaukset   

Monisteen   1   kysymyksiin   2-10).   Kannusta   ryhmän   jäseniä   esittämään   kysymyksiä,   

jos   jokin   ei   ole   selvää   tai   jos   jokin   kiinnostaa   heitä   erityisesti.   

    

Tämän   jälkeen   pyydä   kaikkia   osallistujia   kertomaan   lyhyesti   koko   ryhmälle,   kuinka   

heidän   oppimistapansa   muistuttaa   ja   /   tai   eroaa   muiden   tavoista   oppia,   ja   mitä   he   

pitävät   erityisen   mielenkiintoisina   muiden   lähestymistavoissa   (esim.   

oppimismenetelmät,   mikä   auttaa   ja   mikä   häiritsee   oppimista   jne.).     
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Kommentoi   lyhyesti   yllä   olevaa   harjoitusta   korostaen,   että   ihmiset   voivat   oppia   eri   

tavoin,   mutta   on   aina   syytä   testata   uusiakin   menetelmiä   tai   lähestymistapoja   ja   

nähdä,   toimivatko   ne.     

    

>    Tämä   vaihe   on   erittäin   tärkeä,   koska   se   liittyy   osallistujien   kokemuksiin   itseopiskelusta,   
mikä   on   koko   moduulin   ydin.   Kaikki   muut   moduulit   perustuvat   tähän   kokemukseen,   
laajentamalla   avainkysymyksiä:   oppimista   tukeva   ympäristö,   oppimismenetelmät,   
suunnittelu   ja   ulkoisen   tuen   etsiminen.   Varmista,   että   varaat   riittävästi   aikaa   tähän   
vaiheeseen.   Jos   et   ole   varma,   onnistutko,   ohita   tai   lyhennä   vaihetta   3.     

    

    

VAIHE   5.   Reflektiopäiväkirja   -   5   '   

    

Jaa   "Reflektiopäiväkirja"   (Moniste   2)   ja   selitä   sen   rooli   osallistujille   viitaten   siihen,   

mitä   olet   aiemmin   kertonut   reflektion   roolista   oppimisessa:    "Reflektiopäiväkirja   

auttaa   sinua   pohtimaan   sitä,   miten   opit,   mikä   auttaa   ja   mikä   häiritsee   oppimistasi   

jne.   Tällä   tavoin   se   parantaa   oppimistasi.   "    Kerro   osallistujille,   että   se,   mitä   he   

kirjoittavat,   riippuu   heistä,   ja   he   saavat   päättää,   haluavatko   he   jakaa   sen   muille   tai   

ohjaajalle.   Selitä,   että   heillä   on   jokaisen   moduulin   lopussa   5   minuuttia   aikaa   

kirjoittaa   päiväkirjaa.   

    

Sano,   että   niille,   jotka   haluavat   käyttää   reflektiopäiväkirjaa   digitaalisessa   

muodossa,   voidaan   toimittaa   tarvittavat   tiedostot   tai   linkit.   

    

Koska   osallistujien   tehtävänä   on   ohjata   samanlaisia   moduuleja   opintopiirien   

jäsenille   tai   muille   kirjaston   käyttäjille,   korosta,   että   heidän   reflektionsa   on   

keskityttävä   myös   ohjaajan   rooliin.   Heidän   tulisi   miettiä,   kuinka   he   ohjaisivat   

tiettyjä   moduuleja   kohderyhmälleen:   Mitä   he   muuttaisivat?   Mikä   ei   välttämättä   

toimi   niiden   ihmisten   kanssa,   jotka   käyvät   heidän   kirjastoissaan?   

    

Pyydä   osallistujia   käyttämään   5   minuuttia   täyttääkseen   reflektiopäiväkirjaa   

moduulin   1   osalta.   
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>    " Reflektiopäiväkirja "   on   pohjimmiltaan   itsereflektiota   varten,   mikä   tarkoittaa   yksilöllistä   
työtä,   mutta   jos   jotkut   osallistujat   haluavat   puhua   pohdinnoistaan     muiden   kanssa,   anna   
heidän   tehdä   niin.   Muista,   että   jotkut   saattavat   toivoa   hiljaisuutta.   Käytä   tätä   tilaisuutta   
huomauttaaksesi,   että   ihmiset   saattavat   tarvita   erilaisia   ympäristöjä   tehokkaaseen   
itsereflektioon.   Käytä   päiväkirjaa   kaikissa   muissakin   moduuleissa.   Voit   myös   käyttää   
vastaavaa   työkalua   omiin   itsereflektioihisi   ohjaajana   ja   tehdä   muistiinpanoja   siitä,   miten   
tapaamiset   sujuivat,   mikä   toimi,   mitä   pitäisi   parantaa   jne.   Katso   myös   video   kriittisestä   
kirjoittamisesta,   joka   löytyy   suositelluista   verkkolähteistä.     

    

    

VAIHE   6.   VERKKOMATERIAALIT   

5   min   

    

Suosittele   verkkomateriaaleja   osallistujille,   jotta   he   voivat   syventää   tiettyjä   asioita   

ja   jatkaa   oppimista.   Korosta   verkkoresurssien   erityistä   merkitystä   itseoppimiselle.   

Kannusta   osallistujia   vinkkaamaan   materiaaleista,   joita   he   tuntevat   ja   pitävät   

hyödyllisinä   tai   mielenkiintoisina.   

    

>    Voit   käyttää   tässä   oppaassa   suositeltuja   verkkomateriaaleja,   mutta   on   vielä   parempi,   jos   
suosittelet   resursseja,   joista   sinulla   on   henkilökohtaisia   hyviä   kokemuksia.   
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Moniste   1.   Kysymyksiä   itseopiskelusta   

    

1. Mitä   olen   oppinut   viime   aikoina   (tieto,   taito,   asenne)   yksin   tai   

perheenjäsenten   /   ystävien   pienellä   avustuksella?   

2. Miksi   halusin   oppia   kyseisen   asian   (tieto,   käsite,   taito)?   Mikä   innoitti   /   

motivoi   minua   siihen?   Mitä   mielenkiintoista   siinä   oli?   Miksi   se   oli   tärkeää?   

Mikä   oli   oppimiseni   tavoite?   Muuttuiko   tämä   tavoite   oppimisprosessin   aikana?   

3. Mitä   tiesit   asiasta   aiemmin?   

4. Kuinka   opin   sen?   Miltä   prosessi   näytti?   Mitä   menetelmiä   käytin   (kirjat   /   

artikkelit,   videot,   opetusohjelmat,   verkkokurssit,   keskustelut   kavereiden   

kanssa,   äänimateriaalit,   käsin   tekeminen   jne.)?   

5. Millaisia     verkkomateriaaleja   käytin   oppimisen   tukemiseen?   Kuinka   tärkeitä   ne   

olivat   koko   prosessissa?   

6. Kuinka   paljon   aikaa   kului   tämän   prosessin   loppuunsaattamiseen?   Opinko   

joka   päivä   vai   vähitellen?   

7. Mikä   auttoi   minua   oppimaan?   Miten?   

8. Mikä   häiritsi   oppimistani?   Pystyinkö   hallitsemaan   tätä   häiriötä?   Mitä   pystyin,   

mitä   en?   Miten?   

9. Kuinka   kauan   kesti   oppimisen   loppuun   saattaminen?   

10.Kysyinkö   /   sainko   tukea   muilta   (ystäviltä,     kirjastonhoitajilta,   perheeltä   jne.)?   

Jos   kyllä,   keltä   ja   miten?   Toimiko   se   hyvin?   Mitä   voitaisiin   tehdä   paremmin?   

11.Saavutinko   kaiken   suunnitellun?   Jos   en,   miksi?   

12.Kuinka   hyödyin   oppimisen   tulosten   saavuttamisesta?   
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Moniste   2.   Reflektiopäiväkirja   

Nimeni:   

    

Moduuli   1   

1. Tärkeimmät   havainnot   harjoituksesta:   

a)     

b)   

c)   

    

2. Yksi   asia,   jonka   opin   ja   jota   olen   valmis   soveltamaan   seuraavien   

moduulien   aikana:   

    

    

3. Muita   asioita,   jotka   kannattaa   muistaa   oppijana:   

    

    

4. Mitä   muuttaisin   tämän   moduulin   aiheessa   ja   menetelmissä,   jotta   se   

olisi   merkityksellisempi   kirjaston   käyttäjille,   joita   itse   tunnen:   

    

    

5. Muita   asioita,   jotka   kannattaa   muistaa   ohjaajana:   
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Moduuli   2   

1. Mitkä   elementit   ympäristössä   tukevat   oppimistani,   mikä   häiritsee   

minua?   

    

    

2. Mikä   on   häiritsevin   tekijä?   Kuinka   voin   hallita   sitä?   

    

    

3. Mikä   auttaa   minua   pysymään   motivoituneena?   

    

    

4. Mitä   uusia   ideoita   itseni   motivoimiseksi   pidän   kokeilun   arvoisena   

motivaatioharjoituksen   perusteella?   

    

    

5. Muita   asioita,   jotka   kannattaa   muistaa   oppijana:   

    

    

6. Mitä   muuttaisin   tämän   moduulin   aiheessa   ja   menetelmissä,   jotta   se   

olisi   merkityksellisempi   kirjaston   käyttäjille,   joita   itse   tunnen:   

    

    

7. Muita   asioita,   jotka   kannattaa   muistaa   ohjaajana:   
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Moduuli   3   

1. Oppimismenetelmiä,   jotka   haluaisin   testata   Monisteesta   1.     

Luettelo   oppimismenetelmistä:   

    

    

    

2. Uusia   tapoja   tehdä   muistiinpanoja   ja   opettaa   muita,   joita   haluaisin   

testata:   

    

    

    

3. Muita   asioita,   jotka   kannattaa   muistaa   oppijana:   

    

    

    

4. Mitä   muuttaisin   tämän   moduulin   aiheessa   ja   menetelmissä,   jotta   se   

olisi   merkityksellisempi   kirjaston   käyttäjille,   joita   itse   tunnen:   

    

    

    

5. Muita   asioita,   jotka   kannattaa   muistaa   ohjaajana:   
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Moduuli   4   

1. Liitä   työsi   tulokset   tähän   taulukkoon:   visio   onnistumisesta,   tavoitteet,   

miellekartta   oppimisen   vaiheista   ja   aikarajoista.   Kirjaa   1-3   asiaa,   joista   

pidit   oppimissuunnitelman   elementtien   kehittämisprosessissa,   ja   1-3   

asiaa,   jotka   kaipaavat   parannusta:   

Pidin:   

1)      

2)      

3)      

    

Tarvitsee   parannusta:   

1)      

2)      

3)      

    

2.   Muita   asioita,   jotka   kannattaa   muistaa   oppijana:   

    

    

3.   Mitä   muuttaisin   tämän   moduulin   aiheessa   ja   menetelmissä,   jotta   se   olisi   

merkityksellisempi   kirjaston   käyttäjille,   joita   itse   tunnen:   

    

    

4.   Muita   asioita,   jotka   kannattaa   muistaa   ohjaajana:   
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Moduuli   5   

1. Mikä   on   minulle   vaikeinta,   kun   opin   yksin?   Mitkä   ovat   tärkeimmät   

kokemukset   /   ideat,   joita   muut   ryhmän   jäsenet   jakoivat   harjoituksen   1   

aikana?   

    

    

2. Mikä   parini   toiminnassa   oli   erityisen   hyödyllistä   minulle   puhuessani   

hänelle   oppimiseen   liittyvistä   ongelmistani,   ja   joihin   voin   pyytää   

häneltä   apua:   

    

    

3. Millaisesta   toiminnasta   parini   piti,   kun   puhuimme   hänen   ongelmistaan   

  oppimisessa:   

    

    

4. Muita   asioita,   jotka   kannattaa   muistaa   oppijana:   

    

    

5. Mitä   muuttaisin   tämän   moduulin   aiheessa   ja   menetelmissä,   jotta   se   

olisi   merkityksellisempi   kirjaston   käyttäjille,   joita   itse   tunnen:   

    

    

6. Muita   asioita,   jotka   kannattaa   muistaa   ohjaajana:   
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Moduuli   2.   Oppimista   tukeva   ympäristö   

Moduulin   tavoitteet   

Oppiminen   tapahtuu   tietyssä   ympäristössä.   Toisille   jotkut   seikat   ympäristössä   

voivat   tukea   oppimista,   toisia   ne   saattavat   häiritä.   Sama   pätee   motivaatioon,   sekä   

sisäiseen   että   ulkoiseen.   Tämä   moduuli   auttaa   osallistujia   tunnistamaan,   mikä   

tukee   heidän   oppimistaan,   muokkaamaan   aktiivisesti   ympäristöään   ja   

vaikuttamaan   motivaatioon   ollakseen   tehokkaampia   oppijoita.    

Tämän   moduulin   jälkeen   osallistujat:   

●    tietävät,   mikä   on   oppimisympäristö,     

●    ovat   tietoisia   siitä,   mikä   tukee   ja   mikä   häiritsee   heidän   oppimistaan,     

●    omaavat   ideoita   oppimisympäristön   parantamiseksi,     

●    ovat   valmiita   toteuttamaan   nämä   ideat   moduulien   aikana   ja   sitten   

jokapäiväisessä   elämässä,     

●    tietävät,   mikä   motivoi   heitä   oppimaan.     

    

Moduulin   2   ohjaaminen   -   askel   askeleelta   

YLEINEN   KESTO:   90   '   

    

VAIHE   1.   MILLAINEN   YMPÄRISTÖ   TUKEE   OPPIMISTA?   -     45   '   

    

Aloita   lyhyellä   harjoituksella,   joka   osoittaa   keskittymisen/tarkkaavaisuuden   

merkityksen.   Pyydä   osallistujia   pysymään   hiljaa   minuutin   ajan   ja   keskittymään   

ympäröiviin   ääniin.   Kysy   sitten   heiltä,     mitä   ääniä   he   kuulivat?   Kuulivatko   he   ääniä,   

joita   he   eivät   olleet   aiemmin   kuulleet?   

    

Kommentoi   lyhyesti,   että   he   kokivat   tässä   harjoituksessa   keskittymisen   

merkityksen.   Se   vaati   ponnisteluja,   mutta   samalla   se   osoitti,   että   he   voivat   tehdä   

jotain   tämän   mielentilan   saavuttamiseksi.   Keskittyneisyys   auttaa   oppimista   ja   voi   

olla   osa   oppimisympäristöä.     
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Selitä   osallistujille,   että   sana   "ympäristö"   tarkoittaa   tässä   yhteydessä   kaikkea,   mikä   

on   ympärillämme   oppimisen   aikana.   Siihen   sisältyy   tila,   huonekalut,   äänet,   värit,   

vuorovaikutus   muiden   kanssa   jne.   Se   on   kaikki   mitä   näemme,   kuulemme,   

kosketamme,   ajattelemme   ja   tunnemme   tietyssä   paikassa   -   kaikki,   mikä   vaikuttaa   

oppimiseen.   Toiset   ympäristön   elementit   voivat   tukea,   kun   taas   toiset   voivat   häiritä   

oppimista.   Jotkut   niistä   saattavat   olla   huoneen   "fyysisiä"   osia,   esimerkiksi   tuolit,   

jotkut   taas   ovat   ajatuksissamme,   esim.   jos   on   joitain   henkilökohtaisia     ongelmia,   

joita   ajattelee,   se   voi   pilata   keskittymisen   ja   tehdä   levottomaksi.     

    

Kysy   osallistujilta,   mikä   tukee   /   häiritsee   heidän   oppimistaan   huoneessa,   jossa   

olette.   Voit   pyytää   kaikkia   mainitsemaan   ainakin   yhden   asian   tai   pyytää   vain   

muutama   satunnainen   vastaus   vapaaehtoisilta.   Syy   tähän   kysymykseen   on   antaa   

esimerkkejä   "ympäristön"   määritelmästä.   

    

Jaa   osallistujat   kolmen   hengen   ryhmiin.   Jaa   Moniste   1:   Oppimisympäristöni   -   

tarkistuslista.   Pyydä   kutakin   pienryhmää   käymään   lista   läpi.   Osallistujat   voivat   

lukea   kysymyksiä   vuorotellen   ja   puhua   lyhyesti   siitä,   mikä   kullekin   sopii.   Noin   20   

minuutin   kuluttua   pyydä   ryhmiä   raportoimaan   lyhyesti   samankaltaisuuksista   ja   

eroavaisuuksista   heitä   tukevassa   ja   /   tai   häiritsevässä   oppimisympäristössä.   

    

Pyydä   sitten   osallistujia   jatkamaan   työtä   pienryhmissä   ja   käymään   läpi   seuraavat   

vaiheet:   

●    Jokainen   valitsee   yhden   ympäristön   osan,   joka   näyttää   olevan   erityisen   

häiritsevä   hänelle,   esim.    Pidän   hiljaisuudesta   oppimisen   aikana,   mutta   

minun   on   vaikea   löytää   hiljaista   paikkaa   oppimiseen   ...     

●    Jokainen   selittää   yksi   kerrallaan   kyseisen   elementin   /   häiriön   luonteen.      

●    Kaksi   muuta   ryhmän   jäsentä   yrittävät   kehittää   ideoita   tämän   häiritsevän   

elementin   poistamiseksi.     

●    Aloittajat   antavat   lyhyen   palautteen   ideoista,   esim.   mikä   kuulostaa   

erityisen   mielenkiintoiselta,   mikä   vaikuttaa   mahdolliselta   toteuttaa   jne.,   ja   

kiittää   muita   tuesta.     

Tämä   harjoitus   nostaa   esiin   sen,   että   oppimisympäristön   eri   elementit   toimivat   eri   

tavoin   eri   ihmisille   ja   joskus   voimme   tehdä   jotain,   jotta   ympäristöstä   tulisi   

enemmän   oppimista   tukeva.     

25   



    

>    Moduulin   tässä   vaiheessa   voit   pyytää   osallistujia   jakautumaan   pienryhmiin,   jotka   

koostuvat   eri   jäsenistä   kuin   edellisessä   harjoituksessa.   Selitä,   että   se   antaa   mahdollisuuden   

tutustua   muihin   osallistujiin   ja   hyötyä   heidän   kokemuksistaan.   Käytä   tätä   tilaisuutta   

korostaaksesi,   että   ryhmäoppimisen   etuna   on,   että   voimme   oppia   muilta,   ja   jokaisella   

ihmisellä   -   kuten   ensimmäisen   moduulin   alussa   sanottiin   -   on   erilainen   kokemus,   josta   

voimme   hyötyä.   Tämä   selitys   voi   innostaa   osallistujia   hyväksymään   ehdotuksesi   ja   voittaa   

halun   työskennellä   aina   samojen   ryhmän   jäsenten   kanssa,   mikä   heidän   mielestään   saattaa   

olla   helpompaa   ja   turvallisempaa.   Voit   myös   huomauttaa,   että   joskus   oppiaksemme   meidän   

on   otettava   vähän   riskejä   tai   astuttava   mukavuusalueemme   ulkopuolelle.   

    

Vaihe   2.   Mikä   motivoi   minua   oppimaan?    -    40   '   

    

Kysy   osallistujilta,   mitä   "motivaatio"   heidän   mielestään   tarkoittaa.   Yritä   selventää   

tai   kysy   lisäkysymyksiä   syventääksesi   heidän   käsityksiään.   Yhteenvetona   voit   

sanoa,   että   motivaatio   on   mielentila,   joka   ajaa   meidät   tekemään   jotain.   Siksi   

motivaatio   tukee   oppimista.     

    

Selitä,   että   yksi   motivaatioteoria   jakaa   motivaation   sisäiseen   (omat   tunteet,   

vakaumukset,   itsetunto)   ja   ulkoiseen   (muut   ihmiset,   sosiaaliset   rakenteet).   Voit   

kertoa,   että   jotkut   ihmiset   ovat   enemmän   riippuvaisia     sisäisestä   motivaatiosta,   

toiset   ulkoisesta,   mutta   pohjimmiltaan   meihin   kaikkiin   vaikuttavat   eri   suhteissa   

sekä   sisäiset   että   ulkoiset   tekijät.     

    

Jaa   Moniste   2.   Sisäinen   ja   ulkoinen   motivaatio   -   mikä   toimii   minulle?   Pyydä   

osallistujia   pohtimaan   (5   minuuttia),   mitkä   sisäiset   ja   ulkoiset   tekijät   ovat   erityisen   

tärkeitä   heidän   opiskelumotivaatiolleen,   ja   miten   nämä   tekijät   toimivat.   Esimerkiksi   

jos   he   antavat   itselleen   palkinnon   tietyn   tehtävän   suorittamisen   jälkeen,   mitä   

palkintoa   he   tarkoittavat ?   Pyydä   heitä   keskustelemaan   pareittain.     

    

Pyydä   osallistujia   pohtimaan,   miten   muut   ajattelevat   motivaatiosta,   ja   

tarkistamaan,   voisiko   muiden   ajatuksia   käyttää   oman   motivaationsa   lisäämiseksi   

oppimisessa.   Pyydä   heitä   kirjoittamaan   se   muistiin   reflektiopäiväkirjaansa   ja   

aloittamaan   tämän   idean   kokeilu   seuraavien   moduulien   aikana.   
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>    Motivaation   käsitteen   erittäin   hienostuneen   merkityksen   kehittäminen   ei   ole   tärkeää.   
Tämän   harjoituksen   tavoitteena   on   saada   osallistujat   miettimään   motivaation   käsitettä   ja   
vertaamaan   näkemyksiään   muiden   mielipiteisiin.     

    

Vaihe.   3.   Reflektiopäiväkirja   -   5   '   

    

Pyydä   osallistujia   käyttämään   5   minuuttia   täyttääkseen   reflektiopäiväkirjaa   

moduulin   2   osalta.     

    

Vaihe   4.   Verkkomateriaalit   osallistujille   

    

Suosittele   verkkomateriaaleja   osallistujille,   jotta   he   voivat   syventää   tiettyjä   asioita   

ja   jatkaa   oppimista.   Korosta   verkkoresurssien   erityistä   merkitystä   itseoppimiselle.   

Kannusta   osallistujia   vinkkaamaan   materiaaleista,   joita   he   tuntevat   ja   pitävät   

hyödyllisinä   tai   mielenkiintoisina.   
    

>   V oit   käyttää   tässä   oppaassa   suositeltuja   verkkomateriaaleja,   mutta   on   vielä   parempi,   jos   
suosittelet   resursseja,   joista   sinulla   on   henkilökohtaisia   hyviä   kokemuksia.   

    

Verkkomateriaalit   osallistujille   

●    5   ways   to   listen   better    (Julian   Treasure)     

●    How   to   improve   listening   skill   effectively?    (animoitu   video)     
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Moniste   1.   Paras   oppimisympäristöni   -   tarkistuslista   

    

▢   Äänet:   Pidätkö   niistä?   Mistä   äänistä?   Musiikista?   Jos,   millaisesta?   Jos   et,   miten   pääset   eroon   

melusta?   Kuulokkeet?   Hiljaiset   paikat?   Millaiset?    

    

▢   Vuorovaikutus   muiden   kanssa,   jos   opiskelet   yksin:   pystynkö   pyytämään   muita   olemaan   

häiritsemättä   oppimisen   aikana   (Esim.   lapulla:   ”Opiskelen   nyt,   pyydän   hiljaisuutta!”)     

    

▢   Paikat:   koti   (missä?),   kirjasto,   kahvila?   Bussi   /   raitiovaunu   /   metro?   Auto?   Ulkona   esim.   

puisto,   niitty   lähellä   jokea   jne.     

    

▢   Joitakin   erityisiä   rituaaleja   tietyssä   paikassa,   esim.   siivoatko   huoneesi   /   työpöydän   ennen   

oppimista?     

    

▢   Mikä   vuorokauden   aika?     

    

▢   Esineet   ympärillä:   pidätkö   tietystä   järjestyksestä?   Oletko   järjestänyt   työpöytäsi   /   huoneesi?     

    

▢   Ruoka:   syötkö   jotain   opiskelun   aikana?     

    

▢   Haluatko   vaihdella   opiskelutapaa,   esimerkiksi   ensin   lukea   jonkin   aikaa   ja   sitten   katsella   

videota?     

    

▢   Kuinka   usein   pidät   taukoja?   Mitä   teet   taukojen   aikana,   käytkö   kahvilla,   harrastatko   liikuntaa,   

ulkoilua   jne.?     

  

▢   Muita   tapoja:   Millaisia?   Jaa   muiden   kanssa,   jos   haluat.     
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Moniste   2.   Sisäinen   ja   ulkoinen   motivaatio   -   mikä   toimii   minulle?   

Esimerkkejä   sisäisestä   motivaatiosta:   

●    Selkeä   näkemys   onnistumisesta   jossakin   minulle   tärkeässä   asiassa   

●    Tyytyväisyys   omaan   saavutukseen   /   menestykseen     

●    Palkinto,   jonka   aion   antaa   itselleni   annetun   tehtävän   suorittamisen   jälkeen     

●    Päätös   tehtävien   järjestyksestä,   esimerkiksi   jotkut   ihmiset   haluavat   aloittaa   

helpoimmalla,   toiset   vaikeimmalla     

●    Päätös   siitä,   mitä   ja   miten   oppia     

●    Jotain   muuta?      

Esimerkkejä   ulkoisesta   motivaatiosta:   

●    Ystävieni,   perheeni   tai   pomoni   arvostus   ja   tuki     

●    Muodolliset   palkinnot   /   todistukset   

●    Positiivinen   palaute   ryhmältä,   jossa   opiskelen     

●    Turvallinen   oppimisympäristö,   esim.   luottamus   siihen,   että   muut   eivät   

arvioi   minua     

●    Luottamus   kouluttajaan   ja   muihin   ryhmän   jäseniin     

●    Jotain   muuta?      
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Moduuli   3.   Minulla   toimivat   oppimismenetelmät   

Moduulin   tavoitteet   

Ihmiset   hankkivat   tietoa   kuuntelemalla,   katsomalla,   lukemalla   ja   kirjoittamalla   tai   

luomalla.   Tämän   moduulin   aikana   osallistujat   pohtivat   oppimista   eri   lähteistä.   He   

myös   ymmärtävät   muiden   opettamisen   tapana   oppia   ja   tutustuvat   miellekarttaan.     

Tämän   moduulin   jälkeen   osallistujat:   

●    pohtivat,   miten   he   oppivat   eri   lähteistä,   ja   tehostavat   sitä,     

●    tuntevat   muiden   ryhmän   jäsenten   käyttämät   oppimismenetelmät   ja   

ovat   valmiita   testaamaan   joitain   niistä,     

●    tuntevat   miellekartan   periaatteet   ja   sen   käytännön   soveltamisen.     

    

Moduulin   ohjaaminen   -   askel   askeleelta   

YLEINEN   KESTO:   90   min   

  

VAIHE   1.   VAIHEET   OPPIMISESSANI-   40   '   

   

Aloita   moduuli   muistuttamalla   osallistujia   siitä,   että   he   kaikki   saattavat   tarvita   

erilaisia     ympäristö-   ja   motivaatiotekijöitä   onnistuneeseen   oppimiseen.   Tässä   

moduulissa   he   pohtivat,   miten   he   oppivat,   mitä   strategioita   (lähestymistapoja)   ja   

menetelmiä   he   käyttävät   oppiakseen   jotain.     

    

Ota   muutama   nippu   (osallistujien   lukumäärästä   riippuen)   post   it   -lappuja   ja   kirjoita   

kullekin   niistä   yksi   neljästä   tyypillisestä   tiedonhankintatavasta:   (1)    Kuuntelu    -   

luennot,   esitykset,   musiikki,   podcastit   jne.   (2)    Katselu    -   muut   ihmiset   tekevät   

jotain,   videot,   elokuvat,   kuvat   jne.,   (3)    Lukeminen    -   kirjat,   artikkelit,   blogit   jne.,   

(4)    Kirjoittaminen   /   luominen    -   paperi,   esitys,   piirustus   jne.   
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Jaa   osallistujat   neljään   ryhmään   ja   pyydä   jokaista   osallistujaa   valitsemaan   yksi   

lappu   satunnaisesti.   Selitä,   että   jokainen   lappu   edustaa   yhtä   neljästä   tyypillisestä   

oppimistavasta:   kuuntelu,   katselu,   lukeminen   ja   kirjoittaminen   /   luominen.   Pyydä   

kaikkia   pohtimaan,   kuinka   he   oppivat   tietyn   tyyppisen   lähteen   avulla:   

    

1. Jos   heidän   on   opittava   jotain   luennosta,   mitä   he   tekevät   oppiakseen   tietyn   

aiheen?   

2. Mitä   he   tekevät   oppiakseen   jotain   videon   avulla?   

3. Mitä   he   tekevät   oppiakseen   jotain   kirjoista   tai   artikkeleista?   

4. Miltä   prosessi   näyttää,   kun   heidän   on   kirjoitettava   artikkeli   tai   luotava   

esitys   tietystä   aiheesta?   

    

Pyydä   kaikkia   tarkistamaan,   onko   annettujen   käsitteiden   (teorioiden,   ideoiden   jne.)   

ja   käytännön   taitojen   oppimisessa   eroa.   Huomaa,   että   oppimisen   lopullinen   tavoite   

ei   ole   vain   ymmärtää   jotain,   vaan   myös   pystyä   tekemään   se.   Tutustut   esimerkiksi   

oppia   IKEAn   huonekalujen   kokoamisohjeeseen,   jotta   saat   huonekalun   koottua,   et   

vain   saadaksesi   tietää,   kuinka   se   tehdään.   Selitä,   että   heidän   tulisi   olla   valmiita   

avaamaan   pohdintojensa   tuloksia   muille   ryhmän   jäsenille.   Tätä   varten   he   voivat   

valmistaa   lyhyen   puheen   tai   esityksen,   tehdä   suunnitelman   oppimisvaiheista,   

piirtää   kuvan   tms.   10   minuutin   pohdinnan   ja   valmistelun   jälkeen   jokaisella   ryhmän   

jäsenellä   on   enintään   5   minuuttia   aikaa   selittää,   miten   he   oppivat.   Sen   jälkeen   

osallistujilla   on   noin   5   minuuttia   aikaa   kommentoida   esitystä,   esimerkiksi   mitä   he   

pitävät   annetusta   oppimismenetelmästä   /   menettelystä?   Mitä   he   tekevät   samalla   

tavalla   /   eri   tavalla?     

    

Pyydä   osallistujia   myös   kertomaan   esimerkki   yhdestä   oppimismenetelmästä,   jonka   

he   ovat   kuulleet   muilta   ja   jota   he   haluavat   testata.   Pyydä   heitä   selittämään,   miksi   

he   pitävät   kyseisestä   menetelmästä.   

    

Jaa   Moniste   1.   Luettelo   oppimismenetelmistä.   Pyydä   osallistujia   käyttämään   noin   5   

minuuttia   siihen   tutustumiseen   ja   alleviivaamaan   toisella   värillä   usein   käyttämänsä   

menetelmät   ja   toisella   värillä   ne,   joita   he   haluavat   kokeilla   lähitulevaisuudessa.   

Tarkista,   onko   heillä   kysyttävää.   Lopuksi   pyydä   kaikkia   liittämään   tämä   luettelo   

reflektiopäiväkirjaan.   
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>    Tämän   vaiheen   ydin   on   saada   osallistujat   ymmärtämään,   että   ihmiset   voivat   oppia   eri   
tavoin,   vaikka   he   käyttävät   samankaltaisia     tapoja   hankkia   tietoa.   Ohjaajan   tehtävänä   on   
kannustaa   heitä   reflektoimaan   oppimistaan   ja   miettimään   sitä,   mitä   he   voivat   ottaa   opiksi   
muiden   oppimistavoista.   

   

VAIHE   2.   OPPIMINEN   OPETTAMALLA   TOISIA    -    45   '   

    

Jaa   osallistujat   kolmen   hengen   ryhmiin.   Jaa   Moniste   2.    Opi   miellekartoista   

antamalla   satunnaisesti   yksi   versio   (A,   B   tai   C)   jokaiselle   ryhmän   jäsenelle,   joten   

jokaisessa   ryhmässä   henkilö   1   saa   version   A,   henkilö   2   version   B   ja   henkilö   3   

version   C.   

    

Pyydä   osallistujia   suorittamaan   seuraavat   vaiheet   (löytyvät   myös   monisteesta,   

joten   he   voivat   tarkastella   sitä,   jos   unohdat   ohjeet):   

    

-    Vaihe   1:    Sinulle   tarjotaan   erilaisia   materiaaleja   samasta   aiheesta:   

miellekarttamenetelmästä.   Joko:   lue,   kuuntele   ja   katsele   materiaali.   Ääni-   

tai   audiovisuaalista   materiaalia   käyttävien   tulisi   käyttää   kuulokkeita.     

-    Vaihe   2:    Tee   muistiinpanoja   tavalla,   joka   toimii   sinulle,   jotta   ymmärrät   

avainkysymykset.     

-    Vaihe   3:    Koska   sinun   tehtäväsi   on   opettaa   muille   ryhmän   jäsenille   

miellekarttamenetelmä,   valmistele   asiaankuuluvat   opetusmenetelmät   ja   

-materiaalit,   kuten   piirustus,   kaavio,   avainsanat   jne.   Saat   itse   valita,   

miten   opetat.     

-    Vaihe   4:    Sinulla   on   noin   5   minuuttia   aikaa   käyttää   tutustuaksesi   

menetelmääsi   /   materiaaleihisi   ja   opettaa   muille   ryhmän   jäsenille   

miellekarttamenetelmä.   Kuuntele   tarkkaan,   mistä   muut   ryhmän   jäsenet   

opettavat   sinua,   ja   viittaa   siihen   opetuksessasi.   Älä   toista   sitä,   mitä   on   jo   

sanottu.   Voit   huomauttaa,   että   materiaalisi   käsitteli   samoja   asioita,   mitä   

on   jo   sanottu,   mutta   keskity   siihen,   mikä   oli   erilaista:   esittele   eri   

näkökohtia   tai   käytä   erilaisia     esimerkkejä.      

-    Vaihe   5:    Kun   opetus   on   ohi,   keskustele   muiden   ryhmän   jäsenten   kanssa   

siitä,   miltä   opetukseen   valmistautuminen   tuntui:   Mikä   oli   vaikeaa   /   

helppoa   materiaalissa,   jota   sinun   oli   käytettävä?   Kuinka   se   sopi   

aiheeseen?   Kuinka   teit   muistiinpanoja   ongelman   ymmärtämiseksi?   Miksi   

valitsit   tietyn   opetusmenetelmän?   Kuinka   valmistauduit   opettamiseen?   
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Miltä   sinusta   tuntui   opetettaessa?   Mitä   pidit   opetuksessasi   ja   mitä   olisi   

parannettava?   Kysy   muilta   ryhmän   jäseniltä,   onko   heillä   kysyttävää.     

-    Vaihe   6:    Kiitä   muita   ryhmän   jäseniä.     

    

Harjoituksen   jälkeen   korosta,   että   kaikki   ryhmän   jäsenet   osallistuivat   erittäin   

haastavaan   nopeaan   oppimiseen   ja   muiden   opettamiseen.   Pyydä   jokaista   

osallistujaa   kertomaan   lyhyesti,   miltä   heistä   tuntuu   nyt   ja   mikä   oli   tärkein   kokemus   

harjoituksesta   heille   henkilökohtaisesti.   Jokainen   saa   puhua   vapaasti,   toisten   ei   

tarvitse   esittää   kysymyksiä   tai   kommentteja.     

    

Yhteenvetona   istunnosta   kerrotaan,   että   opettaminen   voi   olla   hyvä   tapa   oppia.   Kun   

valmistaudumme   opettamaan   muita,   meidän   on   oltava   varmoja   siitä,   että   

ymmärrämme   asiat   syvällisesti,   ja   kehittämällä   opetusmenetelmiä   meidän   on   

löydettävä   uudelleen   se,   mikä   on   todella   tärkeää.   Huomaa,   että   

miellekarttamenetelmää   käytetään   seuraavassa   moduulissa,   kun   osallistujat   

oppivat   suunnittelemaan   oppimistaan.   

    

>    Muista,   että   erityisesti   tämän   vaiheen   aikana   osallistujilla   on   oltava   pääsy   Internetiin   ja   
joihinkin   laitteisiin,   joita   he   voivat   käyttää   kuunnellakseen   ja   katsomaan   videoita   (oma   
älypuhelin,   tabletti   tai   kannettava   tietokone   tai   esimerkiksi   kirjaston   tarjoama   laite).   Ole   
valmis   auttamaan   osallistujia,   jos   heillä   on   ongelmia   verkkomateriaalien   käytössä,   tai   
varmista,   että   he   voivat   saada   apua   muilta   ryhmän   jäseniltä.   

Ryhmäprosessin   tässä   vaiheessa   (kahden   moduulin   jälkeen),   kun   osallistujat   tuntevat   
toisensa   paremmin   ja   luottavat   ohjaajaan,   on   todennäköistä,   että   he   ovat   valmiita   
jakamaan   tunteitaan   /   kokemuksiaan   ryhmälle.   Varmista   kuitenkin,   että   jokainen   osallistuja   
tuntee   olonsa   mukavaksi,   ja   anna   jokaisen   päättää,   mitä   he   haluavat   jakaa.      

VAIHE.   3.   Reflektiopäiväkirja    -    5   '   

    

Pyydä   osallistujia   käyttämään   5   minuuttia   täyttääkseen   reflektiopäiväkirjaa   

moduulin   3   osalta.   Muistuta   heitä   kirjoittamaan   jotain   siitä,   mitä   he   sanoivat   

harjoituksen   jälkeen   ryhmälle.   
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VAIHE   4.   OSALLISTUJIEN   VERKKORESURSSIT   -   5   '   

    

Suosittele   verkkomateriaaleja   osallistujille,   jotta   he   voivat   syventää   tiettyjä   asioita   

ja   jatkaa   oppimista.   Korosta   verkkoresurssien   erityistä   merkitystä   itseopiskelulle.   

Kannusta   osallistujia   vinkkaamaan   materiaaleista,   joita   he   tuntevat   ja   pitävät   

hyödyllisinä   tai   mielenkiintoisina.   

    

>    Voit   käyttää   tässä   oppaassa   suositeltuja   verkkomateriaaleja,   mutta   on   vielä   parempi,   jos   
suosittelet   resursseja,   joista   sinulla   on   henkilökohtaisia   hyviä   kokemuksia.   

  

Verkkomateriaalit   osallistujille   

10   Really   Cool   Mind   Mapping   Examples     (mindmappingunleashed.com)   

Reflective   writing    (University   of   Melbourne)     
How   to   Improve   Listening   Skills   Effectively?    (Helena   Daily   English)   

How   to   take   great   notes    (WellCast)    

How   To   Use   A   Mind   Map    (Tony   Buzan)   

  

    

Videoita   miellekartoista:   

    

Study   Tip:   How   to   save   69   hrs   revision   a   year   mind   mapping     

7   steps   to   mind   maps   

Mind   Mapping   Explained   and   Demonstrated   in   Five   Minutes!   

Mind   Mapping   Training   -   Learnt   to   Mind   Map   in   99   Seconds   

Three   Mind   Mapping   Tools   You   Should   Try   Right   Now!   

  

    

Muut   

    

The   Mind   Mapping   Show   

Mind   Map   Mastery:   10   Tony   Buzan   Mind   Mapping   Laws   You   Should   Follow   
Learn   To   Create   A   Mind   Map   In   Word?   Here’s   How!     

34   

https://mindmapsunleashed.com/10-really-cool-mind-mapping-examples-you-will-learn-from
https://www.youtube.com/watch?v=SntBj0FIApw
https://www.youtube.com/watch?v=KVVFEXMBHrw
https://www.youtube.com/watch?v=UAhRf3U50lM
https://www.youtube.com/watch?v=L0XzZCd2tPE
https://www.youtube.com/watch?v=PNDHHGWyTho
https://www.youtube.com/watch?v=kCKZ75VDaSI
https://www.youtube.com/watch?v=vAovxXGBxR8
https://www.youtube.com/watch?v=or5CIxjmMIA
https://www.youtube.com/watch?v=a9ETtFqR5ws
http://mindmappingshow.com/
https://player.fm/series/anthony-metiviers-magnetic-memory-method-podcast-1375140/mind-map-mastery-10-tony-buzan-mind-mapping-laws-you-should-follow
https://mindmapsunleashed.com/learn-to-create-a-mind-map-in-word-heres-how


Moniste   1.   Oppimismenetelmät   

    

Merkitse   jo   käytössäsi   olevat   menetelmät   jollain   värillä,   ja   jollain   toisella   ne,   joita   

haluat   kokeilla.   Kirjoita   ne   muistiin   päiväkirjaasi.   

    

●    Verkkokurssi     

●    Miellekartta     

●    Keskustelut   ystävien   /   perheenjäsenten   kanssa     

●    Keskustelut   verkossa   muiden   oppijoiden   kanssa,   jotka   ovat   kiinnostuneita   

samasta   aiheesta     

●    Videoiden   katselu   (puheet,   kuten   TDx,   opetusohjelmat,   dokumentit)     

●    Kirjojen,   artikkeleiden   lukeminen   (off   /   online)     

●    Lukeminen   ääneen   esim.   kun   harjoittelet   englantia     

●    Äänimateriaalien,   podcastien,   matkapuhelimeen   nauhoitettujen   luentojen   

tms.   kuunteleminen   esim.   äänikirjoina   ajon,   matkan,   lenkkeilyn   aikana.     

●    Esitysten   valmistaminen   (esim.   digitaalisilla   työkaluilla,   kuten   PP   tai   Prezi)     

●    Artikkelin,   esseen   tms.   kirjoittaminen   pohjautuen   eri   lähteisiin     

●    Esityksen   harjoittelu   tarkistaaksesi   sen   ajoitukset   jne.   Myös   muiden   

opettaminen   on   oppimismenetelmä.     

●    Koulutuksen   /   työpajojen   /   esitysten   kehittäminen   muille     

●    Itsereflektio   jälkeenpäin:   Mikä   meni   hyvin?   Mitä   muuttaisin,   jotta   siitä   tulisi   

vielä   parempi?   Mikä   oli   yleisön   reaktio?   Oliko   aikataulutus   kunnossa?     

●    Muistiinpanojen   tekeminen   lukemalla,   kuuntelemalla,   katsomalla   videoita   

(paperille,   nauhoittamalla   muistiinpanot   älypuhelimeen,   piirtämällä,   

käyttämällä   online-sovelluksia   esim.   ajatusten   kartoittamiseen   jne.).     
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Moniste   2.   Oppiminen   miellekartan   avulla   -   ryhmätyön   vaiheet   ja   materiaalit   

    

Ryhmätyön   vaiheet   

Vaihe   1:    Lue,   kuuntele   ja   katsele   materiaalisi.   Ääni-   tai   audiovisuaalimateriaalia   

käyttävät:   käytä   kuulokkeita.   

Vaihe   2:    Tee   muistiinpanot   tavalla,   joka   toimii   sinulle,   jotta   ymmärrät   

avainkysymykset.   

Vaihe   3:    Koska   sinun   tehtäväsi   on   opettaa   muille   ryhmän   jäsenille   

miellekarttamenetelmä,   valmistele   opetusmenetelmät   ja   -materiaalit,   kuten   

piirustus,   kaavio,   avainsanat   esittelyä   varten   jne.   Saat   valita   vapaasti,   miten   

opetat.   

Vaihe   4:    Sinulla   on   noin   5   minuuttia   aikaa   käyttää   menetelmääsi   /   materiaalejasi   

ja   opettaa   muille   ryhmän   jäsenille   miellekarttamenetelmä.   Kuuntele   tarkkaan,   mitä   

muut   ryhmän   jäsenet   opettavat   sinulle,   ja   viittaa   siihen   opetuksessasi.   Älä   toista   

sitä,   mitä   on   jo   sanottu.   Voit   huomauttaa,   että   materiaalisi   käsitteli   samoja   asioita,   

mitä   on   jo   sanottu,   mutta   keskity   siihen,   mikä   oli   erilaista:   esittele   eri   näkökohtia   

tai   käytä   erilaisia     esimerkkejä.     

Vaihe   5:    Kun   opetus   on   ohi,   keskustele   muiden   ryhmän   jäsenten   kanssa   siitä,   

miltä   opetukseen   valmistautuminen   tuntui:   Mikä   oli   vaikeaa   /   helppoa   

materiaalissa,   jota   sinun   oli   käytettävä?   Kuinka   se   sopi   aiheeseen?   Kuinka   teit   

muistiinpanoja   ongelman   ymmärtämiseksi?   Miksi   valitsit   tietyn   opetusmenetelmän?   

Kuinka   valmistauduit   opettamiseen?   Miltä   sinusta   tuntui   opetettaessa?   Mitä   pidit   

opetuksessasi   ja   mitä   olisi   parannettava?   Kysy   muilta   ryhmän   jäseniltä,   onko   heillä   

kysyttävää.     

Vaihe   6:    Kiitä   muita   ryhmän   jäseniä   tästä   kokemuksesta.   
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Materiaalit   

1.   LUKEMINEN:   "LUO   OMA   MIELLEKARTTASI"   

Ajattele   ongelmaa,   jonka   haluat   ratkaista,   tai   projektia,   jonka   haluat   käynnistää.   Tartu   

kynään   ja   kirjoita   keskeinen   ideasi   paperin   keskelle.   Lisää   sitten   haaroja   ja   alahaaroja   

ideaasi;   käytä   yhtä   sanaa   haaraa   kohti,   mikäli   mahdollista.   Jos   sinulla   on   pitkä   lause   

mielessäsi,   jaa   se   alahaaroiksi.   

Lisää   värejä,   kuvia,   ulottuvuutta   ja   kontrastia   miellekartan   elävöittämiseksi.   Muodosta   

yhteydet   haarojen   välille;   lisää   muistiinpanoja,   yhteenvetoja   ja   muuta.   Tee   miellekartastasi   

henkilökohtainen   ja   palaa   siihen   myöhemmin   selvittääksesi,   mikä   voisi   tehdä   siitä   

kiinnostavamman.   

Jos   käytät   sähköistä   miellekarttatyökalua,   voit   liittää   tiedostoja,   lisätä   kuvia;   lisätä   

kommentteja,   linkkejä   ja   jopa   äänimuistiinpanoja.   Miellekartta   ei   ole   tarkoitettu   vain   

teknisesti   taitaville   ihmisille!   Teknisesti   se   ei   ole   muuta   kuin   Tab-   ja   Enter-näppäinten   

lyöminen   pari   kertaa   ―   useimmat   miellekarttaohjelmistot   antavat   sinun   luoda   uuden   haaran   

painamalla   Tab-näppäintä   ja   luoda   sitten   sisarhaaroja   painamalla   Enter.   

Nyt   on   aika   käydä   läpi   seitsemän   syytä,   miksi   sinun   pitäisi   oppia   miellekarttamenetelmä.   

Syy   #   1:   Aivoriihi   

Miellekartat   ovat   erityisen   hyödyllisiä   aivoriihissä.   Miellekartat   lisäävät   luovaa   ajattelua,   

antavat   sinun   yhdistää   ideoita   ja   saada   näkökulmaa.   Seuraavan   kerran,   kun   sinulla   on   

ongelma,   jonka   haluat   ratkaista,   tee   aivoriihi   miellekartan   avulla.   Aloita   ongelmasi   

keskeisellä   idealla   ja   lisää   sitten   niin   monta   haaraa   ja   alahaaraa   kuin   mahdollista   ilman   

lisäanalyyseja.   Myöhemmin   voit   seuloa   miellekarttasi   ja   poistaa   ideoita,   jotka   eivät   toimi.   

Syy   #   2:   Projektinhallinta   

On   selvää,   että   projektinhallinnassa   on   paljon   kehittyneempiä   työkaluja,   mutta   joissakin   

projekteissa   voit   käyttää   miellekarttaa   ainakin   alkuvaiheessa.   Tärkein   hyöty   tulee   

miellekartan   tarjoamasta   kokonaiskuvasta.   Jotkut   miellekarttatyökalut   tarjoavat   

sisäänrakennettuja   Gantt-kaavioita   sekä   perus-   ja   edistyneitä   tehtävänseurantatoimintoja.   

Syy   #   3:   Kirjan   yhteenvedon   luominen   

Minulle   kirjojen   yhteenvetojen   luominen   on   yksi   tärkeimmistä   tuottavuuden   elementeistä.   

Kirjan   yhteenveto   auttaa   minua   käsittelemään   kirjan   sisältöä   ja   suunnittelemaan   tulevaa.   

Miellekartat   ovat   täydellisiä   ehdokkaita   kirjan   yhteenvedon   luomiseen,   koska   ne   toimivat   

visuaalisina   vihjeinä   ja   muistin   tukena.   Kirjoita   muistiin   tärkeimmät   kohdat,   jotka   auttavat   

sinua   parhaiten   tulevina   vuosina.   Kirjasi   yhteenveto   on   henkilökohtainen   reflektio   siitä,   

miten   sinä   yksilönä   voit   hyötyä   kirjan   sisällöstä.   Tee   siitä   ainutlaatuinen.   
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Syy   #   4:   Sisällön   luominen   

Hyvän   sisällön   luominen,   olipa   kyseessä   sitten   blogikirjoitus,   tieteellinen   artikkeli   tai   

raportti,   edellyttää,   että   teet   työsi   kulissien   takana   ja   suunnittelet   luonnoksen   sisällöstä.   Jos   

käytät   aikaa   artikkelin   pääkohtien   suunnitteluun   ja   saat   sen   virtaamaan   kuin   tarina,   se   

toimii   sisällön   selkärankana.   Jos   istut   tyhjän   sivun   edessä,   on   vaikea   rakentaa   kiinnostavaa   

sisältöä.   Miellekartan   tekeminen   helpottaa.   

Syy   #   5:   Tavoitteen   asettaminen   

Tavoitteiden   asettamiseen   on   omistettu   kokonaisia     kirjoja.   En   voi   käsitellä   yksityiskohtia   

tässä;    Michael   Hyatt    on   yksi   hyvä   esimerkki,   jolla   kannattaa   aloittaa.   Miellekartat   ovat   

visuaalisen   luonteensa   vuoksi   erinomaisia   tavoitteidesi   hahmottamiseen   ja   hallintaan.   

Asiantuntijoiden   mukaan   sinun   tulisi   tarkistaa   tavoitteet   joka   aamu,   jotta   ne   pysyvät   

kirkkaina   mielessäsi.     

Syy   #   6:   Muistiinpanojen   tekeminen  

Miellekarttoja   voidaan   käyttää   muistiinpanojen   tekemiseen   myös   oppitunneilla   ja   

kokouksissa.   Voit   valmistaa   kokouksen   esityslistan   miellekartaksi,   jakaa   sen   ja   käyttää   sitä   

kokouksessa   ohjaamaan   keskustelua.   Tee   muistiinpanoja   suoraan   miellekarttaasi   

kokouksen   aikana.   Vaihtoehtoisesti   voit   tehdä   muistiinpanoja   englannin   oppitunnin   aikana   

miellekartan   muodossa.   Kuten   jo   tiedätte,   miellekartat   auttavat   yhdistämään   ideoita   ja   

parantamaan   muistamista.   Yritä   ottaa   mukaan   muut   osallistujat   ja   opettajasi.   

Syy   #   7:   Oppiminen   

Tämä   on   vahvasti   yhteydessä   syyhyn   #6.   Voit   joko   tehdä   muistiinpanoja   miellekarttaan   

oppitunnin   aikana   tai   muuntaa   muistiinpanosi   miellekartoiksi   myöhemmin.   Miellekartoissa   

näet   suuret   linjat   ja   näet,   kuinka   erilaiset   ideat   liittyvät   toisiinsa.   

Älä   unohda   tehdä   miellekartastasi   selkeämpää   lisäämällä   värejä,   kuvia,   ulottuvuutta   ja   

kontrastia.   

What’s   on   Your   Mind:   7   Reasons   to   Learn   Mind   Mapping   

  

2.   KUUNTELU:   "MIELLEKARTAT   TONY   BUZANIN   KANSSA"   

How   to   Mind   Map   with   Tony   Buzan    (Tony   Buzan)   

Mind   Mapping   Podcast    [katso   seuraava   jakso:   1:00   -   10:34]     

3.   KATSELU:   "7   ASKELTA   MIELLEKARTTOIHIN"   

7   Steps   to   Mind   Maps       
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Moduuli   4.   Oman   oppimisen   suunnittelu     
  

Moduulin   tavoitteet   

Joskus   oppiminen   tapahtuu   spontaanisti,   mutta   toisinaan   kannattaa   tehdä   

suunnitelma.   Tämän   moduulin   aikana   osallistujat   kehittävät   suunnittelutaitojaan,   

mukaan   lukien   vision   ja   tavoitteiden   asettaminen   sekä   vaiheet   ja   aikarajat   

oppimisprosessissa.     

Tämän   moduulin   jälkeen   osallistujat:   

●    ovat   tietoisia   lähestymistavasta,   jota   he   käyttävät   suunnitellessaan   

jotain,     

●    pystyvät   asettamaan   vision   ja   tavoitteet   sekä   suunnittelemaan   vaiheet   

siitä,   mitä   he   haluavat   oppia   /   saavuttaa,     

●    ovat   tietoisia   siitä,   miten   he   käsittelevät   aikarajoja,     

●    pystyvät   asettamaan   aikarajat   tietyillä   digitaalisilla   työkaluilla.   

    

Moduulin   ohjaaminen   -   askel   askeleelta   

YLEINEN   KESTO:   90   '   

VAIHE   1.   KOKEMUKSENI   SUUNNITTELUSTA   -   15   '   

    

Kerro   osallistujille,   että   he   keskustelevat   tämän   moduulin   aikana   siitä,   miten   he   

suunnittelevat   oppimistaan.   Kerro,   että   se   ei   tarkoita,   että   heidän   tulisi   aina   

suunnitella.   Paljon   oppimista   tapahtuu   spontaanisti,   ilman   suunnittelua.   Ajoittain   on   

kuitenkin   hyvä   suunnitella,   jos   halua   oppia   jotain   tärkeää,   mikä   vaatii   erityistä   

vaivaa   ja   pidempää   aikaa.   Jokaisella   on   todennäköisesti   jonkin   verran   kokemusta   

suunnittelusta,   ellei   se   liity   suoraan   oppimiseen,   niin   varmasti   johonkin   muuhun,   

esimerkiksi   luultavasti   kaikki   suunnittelevat   lomaa   tai   ulkomaanmatkaa.   Tällaista   

kokemusta   voidaan   hyödyntää   myös   tämän   moduulin   aikana.   Voit   lisätä,   että   

osallistujat   oppivat   asettamaan   tavoitteet,   aikarajat   ja   käyttämään   

miellekarttamenetelmää   suunnittelussa.   
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Pyydä   osallistujia   keskustelemaan   lyhyesti   pareittain   (noin   10   min,   noin   5   min   

kukin)   kokemuksistaan   suunnitteluun   liittyen.   Pyydä   heitä   vastaamaan   seuraaviin   

kysymyksiin:    Mitä   suunnittelin   äskettäin?   Miksi   minun   piti   tehdä   suunnitelma?   

Kuinka   suunnitteluprosessi   sujui?   Pidinkö   suunnitelmasta   kiinni?   Jos   ei,   miksi?   

Saavutinko   suunnitelmani?   Jos   minun   pitäisi   antaa   yksi   neuvo   suunnittelusta,   joka   

perustuu   omaan   kokemukseeni,   se   olisi.. .   

    

Pyydä   osallistujia   jakamaan   vinkkinsä   koko   ryhmälle.   Selvennä   tarvittaessa   ja   

kirjoita   muistiin   fläppitaululle.   

    

Vaihe   2.   Mitä   haluaisin   oppia   lähitulevaisuudessa:   visio   ja   tavoitteet   -   15   '   

    

Pyydä   kaikkia   miettimään   itsekseen   (noin   3   minuuttia)   ja   vastaamaan   

kysymykseen:   Mitä   haluaisin   oppia   lähitulevaisuudessa,   mikä   olisi   tärkeää   ja   

tarvitsisi   suunnittelua?   Anna   tarvittaessa   esimerkkejä,   esim.    "Jos   haluat   matkustaa   

ulkomaille,   sinun   on   ehkä   tiedettävä   jotain   maasta   /   kaupungista,   jossa   vierailet,   

historiasta,   ajankohtaisista   asioista,   ruoasta   jne.   Jos   aiot   oppia   valmistamaan   uutta   

keittoa,   sinun   on   tiedettävä   resepti,   ainesosat   ja   käytännön   vinkkejä   joltain,   joka   

on   jo   valmistanut   tällaisen   keiton.   "  

    

Anna   sen   jälkeen   osallistujien   keskustella   samoissa   pareissa,   ja   syventää   

vastauksiaan   (noin   5   minuuttia   jokaiselle).   He   voivat   esittää   seuraavia   kysymyksiä:   

Miksi   haluat   oppia   sen?   Miksi   se   on   sinulle   tärkeää?   Mikä   muuttuu   

henkilökohtaisessa   /   työelämässäsi,   kun   suoritat   tämän   tehtävän?   

    

Pyydä   kaikkia   osallistujia   kirjoittamaan   muistiin,   mitä   he   haluaisivat   oppia   ja   kertoa   

visio   siitä,   mitä   se   muuttaisi   heidän   henkilökohtaisessa   /   työelämässään.   Pyydä   

heitä   sitten   ilmaisemaan   sanat   piirustuksen   /   sarjakuvan   /   kaavion   muodossa.   Voit   

kysyä   lisäkysymyksiä,   esimerkiksi:    ”Kuvittele,   että   olet   juuri   saavuttanut   sen,   mitä   

halusit   oppia.   Mitä   sinä   tiedät?   Mitä   voit   tehdä?   Kuinka   se   muuttaa   elämääsi?   Mitä   

merkitystä   sillä   on   sinulle   ja   ehkä   muille   ihmisille?   "    Anna   heidän   käyttää   

paperiarkkia   (esim.   puolikas   fläppitauluarkki)   ja   eri   värisiä   kyniä   korostamiseen.   

Pyydä   heitä   näyttämään   tulokset   ja   kommentoimaan   niitä   lyhyesti   koko   ryhmälle.     
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Pyydä   osallistujia   katsomaan   tämä    video ,   jossa   selitetään,   kuinka   asettaa   

SMARTER-tavoitteet   ja   tehdä   muistiinpanoja.   Anna   heidän   olla   samoissa   pareissa   ja  

keskustella,   onko   heillä   yhteinen   käsitys   SMARTER-tavoitteista.   Tarkista,   onko   

pareilla   kysymyksiä,   joihin   he   eivät   osaa   vastata.   Jos     kysymyksiä   on,   anna   

osallistujien   kysyä   niitä   koko   ryhmältä.   Ennen   kuin   itse   annat   vastauksen,   tarkista,   

pystyykö   joku   ryhmässä   tekemään   sen.   

    

Pyydä   heitä   sitten   kirjoittamaan   SMARTER-oppimistavoitteensa   samalle   paperille,   

jolla   he   ilmaisivat   visiotaan.   Anna   heidän   lukea   nämä   tavoitteet   pareittain   ja   

tarkentamaan   /   selventämään   toisiaan.   

    

>    Jos   osallistujilla   on   vaikeuksia   valita,   mitä   he   haluavat   oppia,   voit   pyytää   heitä   
ajattelemaan   jotain,   mitä   he   haluaisivat   oppia,   vaikka   se   olisikin   heidän   mielestään   tällä   
hetkellä   mahdotonta   saavuttaa,   esim.   he   haluavat   oppia   espanjan   kielen   perusteet,   mutta   
he   ovat   nyt   liian   kiireisiä   oppimisen   aloittamiseksi.   Sano,   että   tämän   moduulin   aikana   heillä   
on   mahdollisuus   suunnitella   ainakin   jotain,   mitä   he   voivat   saavuttaa   tulevaisuudessa.   Jos   
tunnet   osallistujat   ennestään,   voit   ehdottaa   jotain,   jonka   he   saattavat   haluta   oppia:   "Hei   
John,   muistan,   että   mainitsit   jokin   aika   sitten,   että   haluaisit   oppia   espanjaa   ...".   

Osallistujien   ei   tarvitse   kirjoittaa   kaikkia   SMARTER-tavoitteiden   elementtejä.   Niitä   voi   
aloittaa   moduulin   aikana   ja   täydentää   kotona.   Tärkeää   on,   että   he   ymmärtävät   
menetelmän.   

   

Vaihe   3.   Oppimisen   vaiheistaminen   miellekartan   avulla   -   25   '   

    

Muistuta   osallistujille   tämän   moduulin   ensimmäisestä   harjoituksesta,   jossa   he   

pohtivat   oppimisen   suunnittelua.   Pyydä   heitä   -   he   työskentelevät   edelleen   

pareittain   -   suunnittelemaan   vaiheet   juuri   asettamansa   tavoitteen   saavuttamiseksi   

miellekarttamenetelmällä.   Jaa   Moniste   2.    Oppimisen   suunnittelu   miellekartan   

avulla .   Selitä,   että   se   sisältää   joukon   apukysymyksiä,   joita   he   voivat   käyttää   

työskennellessään.   Sano,   että   vaikka   työ   on   melko   itsenäistä,   he   voivat   auttaa   

toisiaan   pareittain,   kysyä   mielipidettä,   pyytää   selvennystä   jne.   Jos   osallistujien   

digitaaliset   taidot   ovat   riittävät,   voit   pyytää   heitä   käyttämään   digitaalista   työkalua,   

esim.    MindMap .   Jos   ei,   he   voivat   kehittää   miellekarttaansa   käsin   käyttämällä   

paperiarkkia   ja   erivärisiä   kyniä.   Selitä,   että   heidän   ei   tarvitse   kehittää   täydellistä   

miellekarttaa.   Jos   he   eivät   ajan   puutteen   takia   pysty   tekemään   sitä,   se   ei   haittaa.   

He   voivat   viimeistellä   sen   myöhemmin   kotona.   Riittää,   jos   he   ymmärtävät   moduulin   

aikana   miellekartan   käytön   suunnittelussa.   
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Sen   jälkeen   pyydä   osallistujia   kertomaan   lyhyesti   koko   ryhmälle   kokemuksistaan   

miellekarttojen   kanssa.   Mikä   meni   hyvin?   Mitä   ongelmia   he   kokivat?   Pystyivätkö   he   

ratkaisemaan   nämä   ongelmat?   Miten?   Kuinka   yhteistyö   sujui   pareittain?   Kuinka   he   

voivat   käyttää   tätä   kokemusta   oman   oppimisensa   ja   edistäjinä?   
    

>    Jos   joillakin   ryhmän   jäsenillä   on   rajalliset   digitaaliset   taidot,   anna   heidän   tehdä   
miellekartta   käsin   tai   varmistaa,   että   he   työskentelevät   yhdessä   parin   kanssa,   joka   voi   
auttaa.   Pyydä   heitä   pohtimaan   tätä   kokemusta.   Sama   koskee   alla   olevaa   harjoitusta   
aikarajojen   asettamiseksi   Gantt-kaavion   avulla.   Voit   käyttää   tätä   tilaisuutta   suositellaksesi   
kirjaston   ja   muiden   paikallisten   organisaatioiden   tarjoamia   erilaisia     kursseja.     

   

Vaihe   4.   Aikarajojen   asettaminen   Gantt-kaavion   avulla   -   25   '   

    

Pyydä   osallistujia   työskentelemään   saman   parin   kanssa   ja   puhumaan   aikarajoista.   

Selitä,   että   aikarajat   ovat   tyypillisiä   suunnittelussa.   He   ovat   jo   asettaneet   

aikataulun   tavoitteelle,   jonka   he   haluavat   saavuttaa.   Tavallisesti   kuitenkin   

asetamme   tavoitteet   suunnitelmamme   jokaiselle   vaiheelle.   Pyydä   osallistujia   

pohtimaan   pareittain   kokemuksiaan   aikarajoista.   Määrittävätkö   he   yleensä   tietyn   

tehtävän   aikataulun?   Kuinka   hyvin   he   pitävät   kiinni   aikarajoista?   Kaipaavatko   he   

niitä?   Mitä   he   ajattelevat   tulevista   aikarajoista?   Ovatko   he   hermostuneita?   Jos   on,   

miten   he   käsittelevät   sitä?   Anna   heidän   tiivistää   tämä   keskustelu   muutaman   vinkin   

muodossa,   joita   he   suosittelevat   oman   kokemuksensa   perusteella.   

    

Pyydä   jokaista   paria   esittämään   vinkit   ryhmälle   ja   kirjoita   ne   ylös   fläppitauluun.   Jos   

jotkut   niistä   ovat   hyvin   samankaltaisia,   yhdistä   ne.   Lisää,   jos   huomaat,   että   jotain   

puuttuu.   

    

Pyydä   osallistujia   käyttämään   näitä   vinkkejä   asettaakseen   aikarajat   

suunnitelmalleen   ja   sen   vaiheille.   Kerro,   että   yksi   tapa   tehdä   se   on   nimeltään   

"Gantt-kaavio".   Esittele   kyseinen   työkalu.   Niille,   joilla   on   riittävät   digitaaliset   taidot,   

voi   ehdottaa   online-työkaluja,   kuten    InstaGantt    tai    Office   Timeline .   

    

Ne,   jotka   haluavat   tehdä   suunnitelman   käsin,   voivat   käyttää   paperiarkkeja   ja   kyniä.   

Kuten   miellekartan   kanssa,   osallistujien   ei   tarvitse   saada   suunnitelmaa   valmiiksi,   

vaan   testata   työkalua.     
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Vaihe.   5.   Reflektiopäiväkirja   -   5   

    

Pyydä   osallistujia   käyttämään   noin   5   min.   täyttämällä   reflektiopäiväkirjaansa   

moduulin   4   osalta.   Pyydä   heitä   liittämään   siihen   tuotoksensa.     

    

Pyydä   osallistujia   miettimään,   miten   miellekarttaa   ja   Gantt-kaaviota   voi   käyttää   

suunnittelutyökaluna   opintopiirin   osallistujilla/kirjaston   käyttäjillä.   

    

   

Vaihe   6.   Verkkomateriaalit   osallistujille   -   5   '   

    

Suosittele   verkkomateriaaleja   osallistujille,   jotta   he   voivat   syventää   tiettyjä   asioita   

ja   jatkaa   oppimista.   Korosta   verkkoresurssien   erityistä   merkitystä   itseopiskelulle.   

Kannusta   osallistujia   vinkkaamaan   materiaaleista,   joita   he   itse   tuntevat   ja   pitävät   

hyödyllisinä   tai   mielenkiintoisina.   

    
>   V oit   käyttää   tässä   oppaassa   suositeltuja   verkkomateriaaleja,   mutta   on   vielä   parempi,   jos   
suosittelet   resursseja,   joista   sinulla   on   henkilökohtaisia   hyviä   kokemuksia.   

   

  

  
  

Verkkomateriaalit   osallistujille   

    

Videot   SMART-tavoitteiden   asettamisesta:   

A   Complete   Guide   to   Goal   Setting   

Setting   SMART   Goals   -   How   to   Properly   Set   a   Goal   

Gantt-kaaviot   verkossa:   

InstaGantt   

OfficeTimeline   
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Moniste   1.   Mitä   ja   miksi,   visio,   tavoite,   miellekartta   

Ajattele   asiaa,   josta   haluat   oppia.   Visioi   onnistuminen   (kuva   symboloi   saavutusta,   

mikä   muuttuu   elämässäni,   kun   suoritan   tehtävän?).   

Kirjoita   visio   onnistumisestasi   tähän:   

    

    

    

    

    

    

    

Mieti,   kuinka   voit   tarkistaa,   että   oppimistavoitteesi   saavutetaan.   Tee   

henkilökohtainen   tarkistusluettelo   (mitä   tiedän,   mitä   voin   tehdä,   miten   suhtaudun   

asioihin   eri   tavalla,   mitä   tunnen).   

    

Katso   tämä   YouTube-video    Setting   SMART   Goals   -   How   to   Properly   Set   a   Goal     

Kirjoita   tavoitteesi   muistiin   SMART-lähestymistavalla:   

S   -   

M   -   

A   -   

R   -   

T   -   

E   -   

R   -   
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Moniste   2.   Uuden   oppimisen   suunnittelu   miellekartan   avulla   

Kirjoita   ylös   /   piirrä   tavoitteesi   edellisestä   harjoituksesta   keskelle.   Yhdistä   se   

muihin   käsitteisiin,   käytä   alla   olevia   kysymyksiä   inspiraationa:   

    

●    Mitä   tiedän   jo   tavoitteestani:     

    

    

    

●    Mitä   en   tiedä:     

    

    

    

●    Kenen   kanssa   voin   opetella?     

    

    

    

●    Mitä   materiaaleja   minun   on   käytettävä?   Mistä   etsiä   niitä?     

    

    

    

●    Mitä   minun   on   tehtävä   saavuttaakseni   tavoitteeni?     

    

    

    

●    Mitä   menetelmiä   voin   käyttää?     

    

    

●    Keneltä   voin   pyytää   apua?     
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Moduuli   5.   Tapaaminen   “oppimisystävän”   kanssa   

Moduulin   tavoitteet   

Itseopiskelu   on   tehokasta,   mutta   sillä   on   omat   rajoituksensa.   Tämän   moduulin   

aikana   osallistujat   tunnistavat   ongelmat,   joita   he   kokevat   itseopiskelussa,   ja   etsivät   

yhdessä   ratkaisuja.   He   pohtivat   myös   sääntöjä   ja   vinkkejä   tehokkaaseen   

tapaamiseen   oppimisystävän   kanssa   -   jonkun   kanssa,   joka   on   valmis   tukemaan   

heitä   oppimisprosessissa.   

Tämän   moduulin   jälkeen   osallistujat:   

●    ovat   tietoisia   siitä,   mitä   itseopiskeluun   liittyviä   vaikeuksia   he   kokevat,     

●    hyödyntävät   muiden   osallistujien   kokemuksia   ratkaisujen   etsimiseen,     

●    ymmärtävät   ja   soveltavat   sääntöjä   tehokkaaseen   tapaamiseen   

oppimisystävän   kanssa.     

   

Moduulin   ohjaaminen   -   askel   askeleelta   

YLEINEN   KESTO:   90   'min   

    

Vaihe   1.   Minun   ongelmani   itseopiskelussa   -   40   '   

    

Selitä   moduulin   tavoitteet.   Oletetaan,   että   itseopiskelu   tarkoittaa,   että   opimme   

suurimman   osan   ajasta   yksin   ilman   opettajaa,   ohjaajaa   jne.   Pyydä   osallistujia   

pohtimaan   kokemustaan     ja   laatimaan   luettelo   siitä,   mitä   he   pitävät   ongelmallisena   

itsenäisen   oppimisen   aikana   (noin   3   minuuttia).   Anna   heidän   sitten   puhua   

vuorotellen   (yksi   henkilö   toisensa   jälkeen   /   ryhmässä)   vastaamalla   kysymykseen.   

Aloita   yhdellä   kysymyksellä   ja   toista   kierros   niin   monta   kertaa   kuin   tarvitaan,   jotta   

kaikki   ryhmän   jäsenet   saavat   käytyä   läpi   luettelonsa.   Kirjoita   tulokset   fläppitaululle   

-   yhdistä   samanlaiset     ehdotukset.   Tarkastele   luetteloa,   katso   esimerkiksi,   mitkä   

ovat   yleisimmät   vaikeudet   useimmille   ryhmän   jäsenille.     
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Jaa   osallistujat   neljän   hengen   ryhmiin   (A,   B,   C,   D).   Pyydä   heitä   toimimaan   

seuraavasti:   

1)    Henkilö   A   valitsee   sen,   mikä   on   vaikeinta   itseopiskelussa,   ja   kertoo   sen   

lyhyesti   muille   (yleensä   se   on   yksi   asia   aiemmin   laaditusta   luettelosta,   

mutta   osallistuja   voi   myös   valita   jotain,   mitä   muut   toivat   esiin,   ja   mitä   he   

eivät   itse   olleet   ajatelleet   aiemmin).     

2)    Henkilöillä   B,   C,   D   on   noin   5   minuuttia   aikaa   jakaa   kokemuksia   /   ideoita   

siitä,   miten   he   yleensä   käsittelevät   tällaisia     vaikeuksia   tai   mikä   heidän   

mielestään   voisi   olla   ratkaisu.   Toisin   sanoen   kannustamme   osallistujia   

kertomaan   omista   kokemuksistaan,   mutta   jos   he   tuntevat,   ettei   heillä   ole   

omakohtaista   kokemusta,   he   voivat   keksiä   jotain,   mikä   heidän   mielestään   

voisi   toimia.     

3)    Henkilö   A   kuuntelee,   kysyy   tarvittaessa   ja   antaa   -   jos   haluaa   -   palautetta   

kokemusten   /   ideoiden   merkityksestä.   Ja   kiittää   sitten   muita.     

4)    Harjoitus   päättyy,   kun   kaikki   ovat   puhuneet   omasta   ongelmastaan.     

    

Pyydä   osallistujia   miettimään   kokemuksia   /   ideoita,   joita   he   pitävät   kokeilun   

arvoisina   lähitulevaisuudessa.   Anna   heidän   kirjoittaa   se   muistiin   

reflektiopäiväkirjaan.   
    

>    Tässä   harjoituksessa   osallistujat   kokevat   huolellisen   kuuntelun   tärkeyden   
oppimismenetelmänä.   Voit   korostaa,   kuinka   tärkeää   on   kuunnella   muiden   kokemuksia,   
joskin   kukin   tekee   silti   omat   ratkaisunsa.   

   

Vaihe   2.   Tehokas   tapaaminen   oppimisystävän   kanssa   -   40   '   

    

Jos   edellisen   harjoituksen   aikana   muiden   apu   mainittiin   ratkaisuna   itseopiskeluun   

liittyviin   ongelmiin,   nyt   on   hyvä   tilaisuus   viitata   siihen.   Jos   ei,   selitä,   että   

itseopiskelu   ei   välttämättä   tarkoita   sitä,   että   oppija   on   koko   ajan   yksin.   Voi   pyytää   

apua   perheenjäseneltä,   ystävältä   tai   opintopiirin   jäseneltä   -   ja   huomauttaa,   että   

näin   tapahtui   näiden   moduulien   aikana.   Tämä   apu   voi   osoittautua   hyödylliseksi,   

vaikka   sitä   tarjotaan   vain   joissakin   oppimisprosessin   vaiheissa,   esimerkiksi   

oppimisen   aiheen   valinnassa,   visioiden   ja   tavoitteiden   luomisessa   tai   tietolähteiden   

etsimisessä.   
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Pyydä   osallistujia   muistelemaan   tilanteita,   kun   he   puhuivat   jonkun   kanssa   jostain   

ongelmasta,   ja   heillä   oli   tunne,   että   tämä   keskustelu   todella   auttoi   heitä   

ratkaisemaan   tämän   ongelman.   Anna   heidän   pohtia   muutama   minuutti.   Pyydä   heitä   

sitten   keskustelemaan   tilanteesta   pareittain   noin   5   minuutin   ajan.   Sen   jälkeen   kysy   

osallistujilta,   mikä   heidän   keskustelukumppaninsa   käytöksessä   auttoi.   Mitä   tämä   

henkilö   erityisesti   teki   tai   ei   tehnyt.   Kirjoita   nämä   toimintatavat   fläppitauluun.   Kysy   

tarvittaessa   selvennystä.   Yhdistä   samanlaiset   toimintatavat,   jos   mahdollista.   Jos   

jotain   tärkeätä   puuttuu   (katso   Moniste   1),   voit   lisätä   luetteloon   uusia   vinkkejä   ja   

selittää,   miksi   ne   ovat   tärkeitä.     

    

Selitä,   että   luettelo   kattaa   käyttäytymisen,   jonka   he   pitävät   hyödyllisenä.   Aina   kun   

he   auttavat   muita,   heidän   tulisi   yrittää   toimia   niin.   Pyydettäessä   muilta   apua,   he   

voivat   ensin   selittää,   millaisesta   avusta   olisi   hyötyä.   Toisin   sanoen   he   voivat   tehdä   

jonkinlaisen   sopimuksen,   joka   on   samanlainen,   jonka   ryhmä   itse   teki   moduulin   

alussa.     

    

Jos   sinulla   on   tarpeeksi   aikaa,   näytä   tämä    video .   Selitä,   että   kuuntelu   on   keskeinen   

taito,   kun   yritämme   auttaa   muita.   Keskustele   osallistujien   kanssa   videoissa   

ehdotetuista   säännöistä.   Pyydä   heitä   valitsemaan   ainakin   yksi   tietty   tekniikka   ja   

testaamaan   sitä   seuraavan   harjoituksen   aikana.     

    

Jaa   Moniste   1.    Vinkkejä   hyvään   tapaamiseen   oppimisystävän   kanssa .   Kommentoi   

vinkkejä   ja   näytä   yhtäläisyyksiä   aiemmin   kehitetyn   luettelon   kanssa.   Korosta   

tarvittaessa   uusia   elementtejä.   Käytä   esimerkkejä   kunkin   säännön   

havainnollistamiseen,   ja   ymmärtävätkö   kaikki.   

    

Anna   osallistujien   puhua   pareittain   kaikista   ongelmista   /   epäilyistä,   jotka   liittyvät   

moduulin   aikana   kehitettyyn   visioon,   tavoitteisiin,   vaiheisiin   ja   aikarajoihin   

moduulin   4   aikana   (mitä   he   haluavat   oppia   lähitulevaisuudessa).   Pyydä   heitä   

testaamaan   monisteesta   saatuja   vinkkejä   sekä   luettelon   toimintatavoista   tämän   

tapaamisen   aikana   oppimisystävän   kanssa   (kahdesti   10   minuutin   ajan).   Anna   

heidän   sitten   antaa   lyhyt   palaute   (noin   5   minuuttia):    "Käytöksessäsi   oli   erityisen   

hyödyllistä   ..." .   
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https://www.youtube.com/watch?v=-BdbiZcNBXg


>    Tässä   voidaan   jälleen   korostaa   kuuntelun   merkitystä   oppimisessa.   Voit   selittää,   että   kun  
pyydämme   muilta   apua   ja   sitten   keskeytämme   sen,   tuhlaamme   muiden   tarjoamaa   aikaa.   
Toista,   että   se   on   jokaisen   päätös,   käyttääkö   /   missä   määrin   muiden   esittämiä   ehdotuksia   /   
mielipiteitä.   

    

Vaihe   3.   Verkkomateriaalit   osallistujille   -   5   '   

    

Suosittele   verkkomateriaaleja   osallistujille,   jotta   he   voivat   syventää   tiettyjä   asioita   

ja   jatkaa   oppimista.   Korosta   verkkoresurssien   erityistä   merkitystä   itseopiskelulle.   

Kannusta   osallistujia   vinkkaamaan   materiaaleista,   joita   he   itse   tuntevat   ja   pitävät   

hyödyllisinä   tai   mielenkiintoisina.   
    

>   V oit   käyttää   tässä   oppaassa   suositeltuja   verkkomateriaaleja,   mutta   on   vielä   parempi,   jos   
suosittelet   resursseja,   joista   sinulla   on   henkilökohtaisia   hyviä   kokemuksia.   

   

Vaihe   4.   Yhteenveto   moduuleista-   5   '   

    

Pyydä   osallistujia   käyttämään   5   minuuttia   täyttääkseen   reflektiopäiväkirjaa   

moduulin   5   osalta   (noin   5   min).   Pyydä   heitä   sitten   kertomaan   koko   ryhmälle   kolme   

tärkeintä   asiaa,   jotka   he   oppivat   kaikkien   moduulien   aikana.   Jotain,   mikä   parantaa   

heidän   itseoppimistaan   ja   auttaa   heitä   tulemaan   tehokkaammaksi   oppijaksi.   

    

Pyydä   osallistujia   asettumaan   pareiksi.   Anna   heidän   10   min.   ajan   (5   min   jokaiselle   

henkilölle)   antaa   parilleen   palautetta   aiheesta   "Mitä   hyvää   näen   sinussa   oppijana?   

Millainen   käyttäytyminen   ja   asenteet   saavat   minut   näkemään   sinut   hyvänä   

oppijana?   "   

    

Kiitä   osallistujia   osallistumisesta   kaikkiin   moduuleihin.   Ilmaise   toiveesi   siitä,   että   he   

jatkavat   pyrkimyksiä   tulla   tehokkaammiksi   oppijoiksi.   Pyydä   niitä,   jotka   ovat   

halukkaita   pitämään   yhteyttä,   vaihtamaan   sähköpostiosoitteita   (tai   käyttämään   

muita   yhteydenottomuotoja)   ja   tukemaan   toisiaan   esimerkiksi   oppimisystävinä   /   

opintopiirin   jäseninä.   Muistuta   osallistujia   jatkamaan   pohtimista   käyttämällä   

Reflektiopäiväkirjaa   tai   muita   heidän   mielestään   hyödyllisiä   lomakkeita.   
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Verkkomateriaalit   osallistujille   

●    How   to   REALLY   listen   to   someone    (tohtori   Jordan   Peterson)     

●    Being   a   good   listener    (animaatiovideo)     

    

    

    

    

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   

50   

https://www.youtube.com/watch?v=J24TGZDk960
https://www.youtube.com/watch?v=-BdbiZcNBXg


Moniste   1.   Vinkkejä   hyvään   tapaamiseen   oppimisystävän   kanssa   

-    Määritä   ympäristö   ja   säännöt:     

● Nimeä   oikea   (hiljainen)   paikka   ja   aika   

-    Aktiivisen   kuuntelun   säännöt:   

● Näytä   kumppanillesi   kuuntelevasi   (sanat,   eleet)   

● Käytä   parafraaseja   varmistaaksesi,   että   ymmärrät   hyvin   ...   

Tarkoititko…?   Ymmärränkö   oikein,   että   halusit   sanoa...?   

● Älä   keskeytä,   ellei   jotain   ole   epäselvää   

● Pidä   katsekontakti   

-    Määritä   tapaamisen   aihe   (mistä   haluat   puhua   -   se   voi   koskea   tiettyä   aihetta   

/   sisältöä   sekä   oppimisprosessia)   esim.     

● Mitä   tiedän   jo?   

● Mitä   en   vieläkään   ymmärrä?   

-    Jaa   kokemuksia   ja   palautetta:     

● “Minä”   -sääntö.   Minusta   tuntuu,   että   minulla   on   samanlainen   

kokemus   

● Aloita   palautteen   antaminen   siitä,   mistä   pidit   

● Puhu   siitä,   mistä   puhuttiin,   älä   arvioi   henkilöä   

● Jaa   oma   kokemuksesi   

-    Toisen   "valmentaminen",   jos   sinua   pyydetään   kuuntelemaan   toisen   

ongelmaa   (ensin:   yritä   ymmärtää   ongelman   luonne,   jaa   sitten   

kokemuksesi   -   älä   kuitenkaan   odota,   että   sitä   noudatetaan   -   kysyjä   saa   

tehdä   mitä   haluaa   tarjotun   avun   kanssa)   Kuinka   luoda   tällainen   yhteistyö   

-   tee   sopimus     

-    Sano   lopussa   "kiitos",   ja   voit   kertoa,   mikä   oli   erityisen   hyödyllistä     
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SUOSITELTAVIA   VIDEOLÄHTEITÄ   OHJAAJILLE     

Learning   styles   and   the   importance   of   critical   self-reflection    (Tesia   Marshik)    

Train   the   Trainer   -   How   to   run   a   great   training   workshop    (Alan   Matthews)   

What’s   wrong   with   learning   styles   models?    (Alan   Matthews)  

Train   the   Trainer   -   using   KOLB   to   design   training    (Alan   Matthews)   

  

    

  

KÄYTÄNNÖLLISTÄ   KIRJALLISUUTTA   

Tutkimusta   oppimistyyleistä:   

Learning   Styles:   Concepts   and   evidence   

Matching   Learning   Style   to   Instructional   Method:   Effects   on   Comprehension   

  

    

Artikkeleita   aiheesta:   

Learning   Styles   as   a   Myth   

Learning   Styles   Debunked:   There   is   No   Evidence   Supporting   Auditory   and   Visual   Learning,   

Psychologists   Say    (Association   for    Psychological   Science)   

The   Problem   with   "Learning   Styles"    (Cindi   Mai)   

Do   Learning   Styles   Exist?    (Jason   Burns,   Michigan   State   University)   

The   Myth   of   ‘Learning   Styles’    (Olga   Khazan   in   The   Atlantic)   

How   to   Study:   Use   Your   Personal   Learning   Style   to   Help   You   Succeed   when   It   

Counts     

P2PU   Facilitator   Handbook     
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https://www.youtube.com/watch?v=855Now8h5Rs&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=Owf8emXuzAk
https://www.youtube.com/watch?v=f9wM37glkj8
https://www.youtube.com/watch?v=f-03RJ3VjjY
https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1111/j.1539-6053.2009.01038.x
https://www.apa.org/pubs/journals/features/edu-a0037478.pdf
https://poorvucenter.yale.edu/LearningStylesMyth
https://www.psychologicalscience.org/news/releases/learning-styles-debunked-there-is-no-evidence-supporting-auditory-and-visual-learning-psychologists-say.html
https://www.psychologicalscience.org/news/releases/learning-styles-debunked-there-is-no-evidence-supporting-auditory-and-visual-learning-psychologists-say.html
https://www.scientificamerican.com/article/the-problem-with-learning-styles/
https://edwp.educ.msu.edu/green-and-write/2016/do-learning-styles-exist/
https://www.theatlantic.com/science/archive/2018/04/the-myth-of-learning-styles/557687/
https://sanskritdocuments.org/articles/How_to_Study_The_20_Step_Guide.pdf
https://sanskritdocuments.org/articles/How_to_Study_The_20_Step_Guide.pdf
https://www.p2pu.org/assets/uploads/learning_circle_downloads/facilitator_handbook.pdf

