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JOHDANTO   
    

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

jonka   tarkoituksena   on   tehdä   aikuisopiskelusta   järjestäytyneempää,   

interaktiivisempaa   ja   hauskempaa.   Tämän   käsikirjan   tarkoituksena   on   auttaa   

ohjaajia   ymmärtämään,   miten   ihmiset   hankkivat   tietoa   itseopiskelun   kautta,   sekä   

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

omien   opintopiirien   ohjaamiseen.   Tämä   opas   opastaa   sinut   prosessin   jokaiseen   

vaiheeseen.   

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

osaa   4,   joka   tarjoaa   käytännön   vinkkejä   opintopiirien   pitämiseen   verkossa.   Se   

luotiin   yhteistyössä   vapaaehtoisten   P2PU-yhteisön   jäsenten   kanssa   ympäri   maailmaa.   
Kuuden   viikon   aikana   tapasimme   työryhmissä   ja   keskustelimme   uusista   käytännöistä,   

tutkimme   tehokkaita   strategioita   virtuaalisille   opintopiireille   ja   tuimme   toisiamme   
haastavien   aikojen   aikana.   Kiitos   kaikille   näihin   puheluihin   osallistuneille!   Kaikki   tämän   

oppaan   materiaalit   on   lisensoitu   uudelleenkäyttöä   varten   Creative   Commons   BY-SA   4.0   
-lisenssillä.   

Osa   1   tutustuttaa   sinut   opintopiiri-käsitteeseen   opintopiiriksi   suunnitellun   kurssin   

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

ohjaamiseen.     

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?   

Olemme   koonneet   tämän   käsikirjan   neljästä   osasta:   I)   sarja   tapaustutkimuksia,   
joissa   kuvataan   yksityiskohtaisesti,   kuinka   ohjaajat   järjestivät   virtuaalisia   
opintopiirejä   vuoden   2020   alussa;   II)   opintopiirin   perustamisen   ja   ylläpitämisen   
tärkeimmät   kohdat;   III)   tapoja   toimia   matalalla   kaistanleveydellä   opintopiireissä;   
ja   IV)   kaikki   muu,   mikä   ei   sopinut   edellisiin.   
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Virtuaaliset   opintopiirit   

Hei!   Loimme   tämän   käsikirjan   tukeaksemme   niitä,   jotka   kaipaavat   
esteetöntä   aikuiskoulutusta   aikana,   jolloin   perinteiset   
kouluttautumismahdollisuudet   ovat   rajalliset.   Tämä   opas   keskittyy   
erityisesti    opintopiireihin ,   ilmaiseen   yhteisöpohjaiseen   
oppimismenetelmään,   ja   se   perustuu   käytäntöihin   ja   kokeiluihin,  
jotka   ovat   syntyneet   P2PU-yhteisössä   tämän   ennenkokemattoman   
ajanjakson   aikana.   

Mitä   opitaan?   
Opintopiirit    on   ryhmä   ihmisiä,   jotka   kokoontuvat   oppimaan   jotain   
yhdessä.   Jokaisella   opintopiirillä   on   tyypillisesti:   

●   Ohjaaja,   jonka   ei   tarvitse   olla   aiheen   asiantuntija   

●   Ilmainen   online-kurssi   tai   muu   käytettävissä   oleva   oppimisresurssi   
●   Ryhmä   oppijoita,   jotka   tapaavat   säännöllisesti   (yleensä   viikoittain   6–8   viikon   
ajan)   

●   Oma   tapaamispaikka   (yleensä   julkisessa   tilassa,   kuten   kirjastossa   tai   
kahvilassa,   mutta   nyttemmin   verkossa!)   

Tämä   käsikirja   täydentää   olemassa   olevia   resursseja   opintopiireistä   ja   
niiden   ohjaamisesta   -   jos   tämä   on   ensimmäinen   kerta   kun   törmäät   tähän   
käsitteeseen,   katso   myös    Learning   about   Learning   Circles      ja    Facilitator   
Resources   page      saadaksesi   kattavan   yleiskuvan.   

P2PU   

Peer   2   Peer   University    (P2PU)   on   voittoa   tavoittelematon   järjestö   ja  
globaali   yhteisö,   joka   tarjoaa   tasa-arvoisia   ja   voimauttavia    vaihtoehtoja   

muodolliselle   koulutukselle .   Työskentelemme   tämän   vision   puolesta   
luomalla   ja   ylläpitämällä   opintopiiriyhteisöjä   ympäri   maailmaa.   Lue   lisää:   
Learn   more   about   us.     
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https://p2pu.github.io/learning-about-learning-circles/
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Tietoja   tästä   käsikirjasta   

  

Tämä   käsikirja   on   tehty   yhteistyössä   vapaaehtoisten   P2PU-yhteisön   
jäsenten   kanssa   ympäri   maailmaa.   Kuuden   viikon   aikana   tapasimme   
työryhmissä   keskustellen   uusista   käytännöistä,   tutkimme   tehokkaita   
menetelmiä   virtuaalisille   opintopiireille   ja   tuimme   toisiamme   haastavina   
aikoina.   Kiitos   kaikille   näihin   puheluihin   osallistuneista!   Emme   olisi   
onnistuneet   ilman   teidän   panostanne.   Kaikki   materiaalit   tämän   oppaan   on   
lisensoitu   uudelleenkäyttöä   varten    Creative   Commons   BY-SA   4.0   
-lisenssillä.   

Lisää   oma   äänesi   (kiitos!)   
Tämä   käsikirja   on   kehittyvä   resurssi.    Kokemukset,   jotka   on   jaettu   
näillä   sivuilla   ovat   korvaamattomia,   ja   myös   sinun   kokemuksesi   ovat   
tervetulleita:    lisää   kommentteja   ja   ehdotuksia   jos   vaan   voit .   

Kutsumme   sinut   myös   foorumillemme   ( online   forum ),   joka   on   
korvaamaton   apuväline   yhdistämään   kirjastonhoitajat,   opettajat   ja   
ohjaajat   ympäri   maailmaa.   Meillä   on   lisäksi   kuukausittainen   yhteisöpuhelu   
( monthly   public   community   call ),   joka   tarjoaa   tukea   ja   mahdollisuuden   
keskustella   opintopiireistä.   
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https://community.p2pu.org/
https://community.p2pu.org/c/communities/community-calls


Esimerkkejä  
Saadaksemme   käsityksen   siitä,   miltä   verkko-opintopiirit   käytännössä   
näyttävät,   olemme   keränneet   tapaustutkimuksia   joistakin   aiemmista   
opintopiireistä,   joita   ohjaajat   ovat   järjestäneet   ympäri   maailmaa.   

  

Sébastien   
BosLabs   (Boston,   MA,   Yhdysvallat)   

Sébastien   avasi   kiinnostavan   virtuaalisen   3   viikon   opintopiirin   käyttäen   
FutureLearnin   COVID-19-verkkokurssia.   Lue   koko   tarina:    Read   the   full   
case   study .   

Aihe:    COVID-19    :    Uuden   koronaviruksen   torjunta   (Opas   ohjaajalle:    Facilitator   
Guide )   

Osallistujat:    9   

Oppimismuoto:    Videot,   itsenäiset   harjoitukset,   
ryhmäkeskustelut     
Kokousmenetelmä:    Jitsi-videoneuvottelu   ja   
Etherpad-muistiinpanot   
Huom:    Breakout-huoneiden   käyttö   toimii   pienryhmäaktiviteeteissa.   

Nicole  
Stadtbibliothek   Köln   (Köln,   Saksa)   

Nicole   pilotoi   kollegoidensa   kanssa   verkko-opintopiirin   ymmärtääkseen   
tehokkaiden   online-opintopiirien   suunnittelua   ja   toteuttamista.   Lue   koko   
tarina:    Read   the   full   case   study   

Aihe:    Työ-   ja   yksityiselämän   tasapaino   

Osallistujat:    6   (kirjaston   kollegat)   

Oppimismuoto:    Videot,   itsenäiset   harjoitukset,   
ryhmäkeskustelut     
Kokousmenetelmä:    Zoom-videoneuvottelu   
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https://info.p2pu.org/2020/04/01/online-learning-circles/
https://info.p2pu.org/2020/04/01/online-learning-circles/
https://info.p2pu.org/2020/04/01/online-learning-circles/
https://translate.google.com/translate?hl=fi&prev=_t&sl=en&tl=fi&u=https://info.p2pu.org/2020/04/01/online-learning-circles/
https://docs.google.com/document/d/1JBfz869HQJ0gtapgYwrYjFfs1cDX7d4POqRBLXD4oSQ/edit
https://docs.google.com/document/d/1JBfz869HQJ0gtapgYwrYjFfs1cDX7d4POqRBLXD4oSQ/edit
https://translate.google.com/translate?hl=fi&prev=_t&sl=en&tl=fi&u=https://docs.google.com/document/d/1ADgYrUqwYoLGT1Bbbn8AZg2FgMe1q0E6kRlginbKzGk/edit%23heading%3Dh.22ol7xgb5m5c#heading=h.22ol7xgb5m5c
https://docs.google.com/document/d/1ADgYrUqwYoLGT1Bbbn8AZg2FgMe1q0E6kRlginbKzGk/edit#heading=h.22ol7xgb5m5c


Barbara   
Los   Angelesin   julkinen   kirjasto   (Los   Angeles,   Kalifornia,   USA)   

Barbara   muutti   aktiivisen   espanjan   kielen   opintopiirinsä   viikoittaisiksi   

puhelinkokouksiksi   tukemaan   digitaalisten   laitteiden   vaihtelevaa   käyttöä.   Lue   
koko   tarina:    Read   the   full   case   study.   

Aihe:    Opi   Latinalaisen   Amerikan   espanjaa   

Osallistujat:    5   

Oppimismuoto:    Audio   

Kokousmenetelmä:    Puhelin   (Zoom   /   Dial-In)   
  

    

Matthew   and   Zamira   
Saint   Paulin   julkinen   kirjasto   (St.   Paul,   MN,   USA)   

Matthew   ja   Zamira   mukauttivat   lähitapaamisiin   perustuvat   opintopiirin   
virtuaalimuotoon   ottaen   huomioon   rajoitetun   teknisen   saatavuuden   ja   
digitaalisen   lukutaidon.   Lue   koko   tarina:    Read   the   full   case   study.   

Aihe:    Työtaidot   (Opas   ohjaajalle:    Facilitator   Guide )   

Osallistujat:    2–3   

Oppimismuoto:    Video,   ryhmäkeskustelut,   ryhmätoiminnot   

Kokousmenetelmä:    Jitsi   
  

  

Grif     
Peer   2   Peer   University   (Cambridge,   MA,   Yhdysvallat)   

Grif   järjesti   opintopiirin   19   kirjastonhoitajalle   ja   kouluttajalle   kahdeksasta   

maasta.   Viiden   tapaamisen   aikana   he   työskentelivät   P2PU:n   Opintopiirin   
ohjaaja   -kurssin   mukauttaen   monia   toimintoja   virtuaaliseen   ympäristöön.   
Lue   koko   tarina:    Read   the   full   case   study.   

Aihe:    Learning   about   Learning   Circles  

Osallistujat:    19   

Oppimismuoto:    Ryhmäkeskustelu   ja   breakout   room   -aktiviteetit   

Kokousmenetelmä:    Jitsi   ja   Etherpad   ( see   shared   Etherpad )   
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https://translate.google.com/translate?hl=fi&prev=_t&sl=en&tl=fi&u=https://docs.google.com/document/d/1CuqqZHyZE-e1AW3eZFBtkiLEKFjemSzamcERnLNHE4U/edit
https://docs.google.com/document/d/1CuqqZHyZE-e1AW3eZFBtkiLEKFjemSzamcERnLNHE4U/edit
https://docs.google.com/document/d/1Xlfubzr8TsNhcQ-obJLQmUg9-BiSpO5Nz15Z4eWSxe8/edit
https://translate.google.com/translate?hl=fi&prev=_t&sl=en&tl=fi&u=https://docs.google.com/document/d/1Xlfubzr8TsNhcQ-obJLQmUg9-BiSpO5Nz15Z4eWSxe8/edit
https://docs.google.com/document/d/1LtHeCpP39j9SLO9ttRcUwyBh-nziU2AsT6y-jUn1STU/edit
https://docs.google.com/document/d/1qfe9YAwr0bvPHISSypuvNOBlRQUKqSWQodZko9YHLMQ/edit
https://docs.google.com/document/d/1qfe9YAwr0bvPHISSypuvNOBlRQUKqSWQodZko9YHLMQ/edit
https://p2pu.github.io/learning-about-learning-circles/
https://etherpad.p2pu.org/p/r.933b870a3a8f64b580307cf9d851150e


Opintopiirin   toteuttaminen   
    

Määritä   tavoitteesi   

Tavataan   sitten   kasvokkain   tai   verkossa,   opintopiirit   perustuvat   aina   
P2PU:n   kolmelle   perusarvolle   ( three   core   values ):   yhteisöllisyys,   
vertaisoppiminen   ja   tasa-arvo.   Kun   käyt   läpi   tätä   käsikirjaa,   on   hyödyllistä   
pitää   nämä   arvot   mielessä.   

Opintopiirit   toimivat   parhaiten,   kun   osallistujat   tunnistavat,   mikä   
motivoi   heitä,   ja   sama   pätee   ohjaajaan.   Kysymykset,   joita   olemme   
esittäneet   uusille   ohjaajille   viisi   vuotta,   ovat   merkityksellisiä   myös   
virtuaalisissa   ohjelmissa:   

●   Mitä   aiot   saavuttaa   ohjaamalla   opintopiiriä?   
●   Mihin   tarpeeseen   pyrit   vastaamaan   yhteisössäsi?   
●   Ketä   aiot   tavoittaa?   

●   Mistä   tiedät,   onnistuiko   kokeilusi?   

Ota   yhteyttä   lähipiiriisi   
Kun   olet   määrittänyt   henkilökohtaiset   tavoitteesi   opintopiirille,   sinun   
kannattaa   alkaa   jakaa   ideaasi   ihmisille,     jotka   voivat   auttaa   sinua   matkan   
varrella.   Tähän   voi   kuulua   yhteydenotto   ihmisiin,   joiden   ajattelet   haluavan   
osallistua   opintopiiriin,   organisaatioihin,   jotka   voivat   auttaa   sinua   
mainostamaan   opintopiiriäsi,   tai   ryhmään,   johon   kuulut,   joka   voi   antaa   
sinulle   palautetta   ideastasi.   Olet   tietysti   myös   tervetullut   ottamaan   
yhteyttä   P2PU:hun   milloin   tahansa,   jos   haluat   apuamme!   

Ota   yhteyttä   laajempaan   yhteisöösi   

Jos   haluat   pyytää   palautetta   laajemmalta   yleisöltä,   kuten   kirjastosi   
postituslistalta,   kannattaa   käyttää   muitakin   tapoja   kuin   palautteen   
pyytäminen.   Meidän   suosikkistrategiamme   on    Q   Method ,   piste-pohjainen   
äänestys,   jota   olemme   käyttäneet   vuosia   kartoittaaksemme   kiinnostusta   
mahdollisista   opintopiiriaiheista.   Jos   kokeilet   tätä   verkossa,   voit   käyttää   
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https://www.p2pu.org/en/about
https://community.p2pu.org/t/q-method-for-documenting-community-interests/2699


tavallista   kyselytyökalua   (kuten    Google   Forms   ,     Typeform      tai   
SurveyMonkey ),   jossa   vain   sinä   näet   vastaukset   tai   yhteisöllistä   
äänestystyökalua   (kuten    Tricider  ,    Mentimeter      tai      AnswerGarden ),   jossa   
vastaukset   näkyvät   kaikille   vastaajille.   

●   Jos   haluat   esittää   useita   kysymyksiä   ja   /   tai   haluat   voida   yhdistää   vastaukset   
yksittäisiin   vastaajiin,   sinun   kannattaa   käyttää   tavallista   kyselytyökalua.   
Käytämme   yleensä    Google   Formsia ,   ja   olemme   tehneet    Q   Method   
survey   template  -pohjan,   jota   voit   myös   muokata   omiin   
käyttötarkoituksiisi.   

●   Jos   olet   kiinnostunut   vain   yhden   kysymyksen   esittämisestä   (esim.   Mistä   aiheista  
olet   kiinnostunut   oppimaan?)   ja   haluat,   että   vastaajat   näkevät   muiden   
ehdottamat   vaihtoehdot,   sinun   on   käytettävä   yhteisöllistä   kyselytyökalua.   
Tricider   toimii   hyvin,   jos   haluat   ihmisten   jakavan   monimutkaisempia   ajatuksia   ja   
äänestävän   /   vastaavan   toisilleen,   ja   AnswerGarden   toimii   hyvin,   jos   haluat   
kerätä   lyhyitä   vastauksia,   jotka   visualisoidaan   sanapilvenä.   

Q   Method   survey   template      tarjoaa   lisää   ideoita   siitä,   miten   tavoittaa   
yhteisösi,   jos   sinulla   ei   ole   suoria   yhteystietoja,   kuten   puhelinnumeroita   
tai   sähköpostilistoja.   

LISÄÄ   FOORUMILLA:   
How   do   I   know   what   topic   people   want   to   learn   about?   
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https://www.google.com/forms/about/
https://www.typeform.com/
https://www.surveymonkey.com/
https://www.tricider.com/
https://www.mentimeter.com/
https://answergarden.ch/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe5TByw6oXOFz3EluzEiZ_aA6BdWKQg0oBGSjWPW1XgkSMVbA/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe5TByw6oXOFz3EluzEiZ_aA6BdWKQg0oBGSjWPW1XgkSMVbA/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe5TByw6oXOFz3EluzEiZ_aA6BdWKQg0oBGSjWPW1XgkSMVbA/viewform?usp=sf_link
https://community.p2pu.org/t/how-do-i-know-what-topic-people-want-to-learn-about/2729


Löydä   kurssi   

Opintopiirin   osallistujat   kerääntyvät   yhteen   oppimaan   yhteisestä   
kiinnostuksen   kohteesta,   vapaasti   saatavilla   olevien   oppimateriaalien   
avulla.   Ohjaajana   sinun   on   löydettävä   nämä   materiaalit   ennen   opintopiirin   
alkua.   Suurin   osa   ohjaajista   käyttää   ilmaisia     verkkokursseja,   koska   ne   
ovat   laajasti   saatavilla,   asiantuntijoiden   kehittämiä   ja   usein   suunniteltu   
muotoon,   joka   on   helposti   käytettävissä   opintopiirissä.   

P2PU   Online   Course   Library   

  

Selattava   esikatselu   kursseista   P2PU-kirjastossa   

Yhteisömme   kerää   hyviä   verkkokursseja   yllä   linkitettyyn   kirjastoon.   Käytä   
mitä   tahansa   näistä   kursseista   tästä   tietokannasta   tai   käytä   mitä   tahansa   
verkosta   löytämääsi   kurssia   tai   materiaalia,   joka   sopii   sinulle.   

LISÄÄ   FOORUMILLA:   
How   do   I   find   a   good   online   course?   
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https://www.p2pu.org/en/courses/
https://community.p2pu.org/t/how-do-i-find-a-good-online-course/2757


Huomioita   

Kirjaston   tarjoamien   laitteiden   saatavuus,   Internet-yhteys   ja   
henkilökohtainen   tuki   ovat   nyt   rajallisia   monissa   yhteisöissä.   Kun   arvioit   
kursseja,   tässä   on   joitain   lisähuomioita   oikean   materiaalin   valinnassa:   

●    Suosi   kapeaa   kaistanleveyttä .   Jos   osallistujilla   ei   ole   hyvää   
Internet-yhteyttä   kotona,   kurssit,   joissa   on   vähemmän   videoita   ja   
interaktiivisia   elementtejä,   saattavat   olla   helpommin   
käytettävissä.   Katso   luku:    Saavutettavuuden   tukeminen   

●    Mobiilisovellukset.    Kaikilla   ei   välttämättä   ole   tietokonetta,   mutta   
he   voivat   silti   osallistua   älypuhelimella   tai   tabletilla.   Onneksi   jotkut   
kurssin   tarjoajat   (mukaan   lukien   edX,   FutureLearn,   Coursera   ja   
Udacity)   tarjoavat   mobiilisovelluksia.   

●    Digitaalinen   lukutaito:    Tarvitsevatko   osallistujat   ohjausta   tai   
tekniseen   tukea   navigoidakseen   kurssin   verkkosivuilla?   Katso   luku   
Ohjaajan   roolit     

●    Resurssivaatimukset:    Mitä   osallistujat   tarvitsevat   suorittaakseen   
opintopiirin.   Onko   työkaluja   tai   materiaaleja,   joita   he   tarvitsevat?   
Katso   luku:   Valitse   työkalusi   

●    Työmäärä:    On   todennäköistä,   että   verkkokurssi,   jota   käytät,   
kehitettiin   jo   ennen   pandemiaa.   Valmistaudu   käyttämään   vain   
murto-osaa   siitä   ja   madaltamaan   tavoitteita,   sillä   kaikki   toimivat   nyt   
paljon   vaativammassa   ja   monimutkaisemmassa   ympäristössä.   

Ohjelman   luonnostelu   

Monien   ohjaajien   mielestä   on   hyvä   aikatauluttaa   kurssimateriaalit   valmiiksi   
viikoittaiseen   aikatauluun   opintopiirin   jäsentämiseksi.   Jotkut   ottavat   ne   
vain   henkilökohtaiseen   käyttöönsä,   kun   taas   toiset   jakavat   ne   osallistujien   
kanssa,   jotta   jokainen   voi   seurata   etenemistä   yhdessä.   Tässä   on   joitain  
esimerkkejä   yhteisöstämme:   

●    Social   Media:   What   No   One   Has   Told   You   about   Privacy   
(Dana)   

●    COVID-19,   Tackling   the   Novel   Coronavirus     (Sébastien)   
●    Job   Skills   Teaching   Guide    (Zamira)   
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https://docs.google.com/document/d/1_AnvIV-J8u8l3Z7TyqD8csI45sQFCoJyH7C89Df23tg/edit
https://docs.google.com/document/d/1JBfz869HQJ0gtapgYwrYjFfs1cDX7d4POqRBLXD4oSQ/edit
https://docs.google.com/document/d/1LtHeCpP39j9SLO9ttRcUwyBh-nziU2AsT6y-jUn1STU/edit


Luo   oma   kurssi   

Jos   et   löydä   kurssia,   joka   sopii   ohjaustyyliisi   tai   opintopiirisi   
rakenteeseen,   harkitse   oman   kurssin   luomista!   Voit   soveltaa   eri   kurssien   
materiaaleja,   käyttää   vaikkapa   YouTube-videoita,   tai   jopa   tehdä   oman   
kurssin   alusta   alkaen!   Tässä   mahtava   sarja   fiction-kirjoittamisen   
opintopiirejä   Jordanilta   Bostonista:    Writing   Courses   (Beginner,   
World-Building,   and   Series   Writing)  .   

    

Valitse   työkalusi   

On   olemassa   kymmeniä   ilmaisia     työkaluja,   joiden   avulla   ihmiset   voivat   
työskennellä   yhdessä   virtuaalisesti:   videoneuvottelut,   ryhmäpuhelut,   
yhteisölliset   kirjoitusalustat.     

Huomioon   otettavia   asioita   työkalujen   valinnassa:   

●   Tarvitaanko   opintopiirisi   toteutukseen   erityisiä   tarvikkeita   tai   teknisiä   
vaatimuksia   (ohjelmistot,   laitteet   jne.)?   

●   Mitä   resursseja   (tietokone,   älypuhelin,   tabletti,   internetyhteys)   oppijoillasi   on   
käytössään?   

●   Mitä   työkaluja   oppijat   osaavat   käyttää?   

●   Ovatko   oppijat   tottuneita   esiintymään   videopuheluissa?   

●   Onko   sinulla   työtovereita,   jotka   voisivat   antaa   näkemyksiä,   kokemuksia   tai   
ideoita   sopivista   työkaluista?   

Kokeneet   ohjaajat   suosittelivat,   että   osallistujilta   kysytään   jo   ennen   
ilmoittautumista   tai   sen   jälkeen,   mitä   resursseja   heillä   on   käytettävissään   
ja   mitä   he   osaavat   käyttää.   Voi   olla,   että   paljastuu,   että   kaavailemasi   
työkalut   tuottavatkin   heille   ongelmia.   Ideoita   siihen,   miten   osallistujia   voi   
tukea,   löydät   luvusta    Saavutettavuuden   tukeminen .   

LISÄÄ   FOORUMILLA:   

Tools   to   help   you   facilitate   meetings   online   
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https://learntowritefiction.net/home/writing-courses/
https://learntowritefiction.net/home/writing-courses/
https://community.p2pu.org/t/tools-to-help-you-facilitate-meetings-online/4401


P2PU   suosittelee:   Jitsi   +   Etherpad   

Koska   monien   ohjaajien   on   käytettävä   työkaluja,   jotka   heidän   
organisaationsa   tarjoaa,   ja   koska   muutenkin   jokaisen   opintopiirin   teknisten   
tarpeiden   täyttäminen   olisi   mahdotonta,   emme   ole   luoneet   mittavaa   
työkaluvertailua.   (Etsitkö   sellaista?   Katso:    Mozilla’s   Video   Call   Apps   list   )   
Voimme   kuitenkin   suositella    Jitsi-videopuheluita   &   Etherpad-tekstieditoria .  

⭐    Jitsi    (Videoneuvottelu)   

  
Jitsi-ryhmäpuhelun   esikatselu   itsenäisen   lukutehtävän   aikana:   

useimmilla   osallistujilla   video   on   pois   päältä   ja   yksi   osallistuja   jakaa   näytön   
ajastimen.   

Jitsi   on   ilmainen,   avoimen   lähdekoodin   videotyökalu,   joka   ottaa   
yksityisyyden   vakavasti   eikä   vaadi   tilin   rekisteröintiä   tai   ohjelmistojen   
lataamista   tietokoneille.   Yksinkertaista:   osallistujat   voivat   klikata   linkkiä   ja   
liittyä   mukaan.   Se   toimii   useimmissa   selaimissa   ja   iOS   /   
Android-älypuhelimissa   ilmaisella   sovelluksella.   

   

15   

https://foundation.mozilla.org/en/privacynotincluded/categories/video-call-apps/
https://meet.jit.si/


Aloita:    meet.jit.si     

Maksimi   osallistujamäärä:    jitsi   suosittelee   enintään   35   osallistujaa   
kerrallaan.   Testeissämme   laatu   on   alkanut   laskea   yli   12–15   käyttäjän   
kanssa.   
Dial-In:    jitsi   luo   dial-numeron,   joten   osallistujat   ilman   videokameraa,   
tietokonetta   tai   älypuhelinta   voivat   liittyä   mukaan   puhelimitse.   

Yksityisyys   /   Salaus:    jitsi   huolehtii   yksityisyydestä   ja   pitää   osallistujien   
tiedot   (sijainti,   identiteetti)   turvassa   ja   salattuna.   Lue   lisää:    Jitsi   Meet   
Security   &   Privacy   .     
URL-osoitteet   ja   salasanat:    voit   muokata   kokouksen   URL-osoitetta   ja   
salasanaa   varmistaaksesi,   että   oikeat   ihmiset   pääsevät   sisään   ja   väärät   
eivät.   (Huom:   Salasanan   asetukset   nollataan   aina,   kun   huone   on   tyhjä,   
joten   sinun   on   oltava   ensimmäinen,   joka   liittyy   huoneeseen   salasanan   
asettamiseksi.)   
Osallistujan   vastuut:    jitsi   ei   ole   hierarkkinen:   kuka   tahansa   voi   
mykistää   tai   poistaa   osallistujan   -   näin   osallistujat   oppivat   myös   itse   
vastaamaan   puhelun   hallinnoinnista.   

Jitsi   -   lisätietoa:   

●    How   To   Use   Jitsi     (video,   02:39)   

●    Using   Jitsi   Meet   |   Video   Conference   Demonstration     (video,   
16:24)   

●    Jitsi   FAQ    
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https://meet.jit.si/
https://jitsi.org/security/
https://jitsi.org/security/
https://www.youtube.com/watch?v=e-31LT0zQK4
https://www.youtube.com/watch?v=3Iwiwq7eofE&list=RDCMUCx-ljiKQcLSd8_4AFi_yaIw&start_radio=1&t=23
https://jitsi.org/user-faq/


⭐ Etherpad    (yhteisöllinen   tekstieditori)   

  
Animoitu   GIF,   joka   esittelee   Etherpad-käyttöliittymää   

Etherpad   on   monikäyttöinen   avoimen   lähdekoodin   tekstieditori,   joka   
mahdollistaa   yhteisöllisen   kirjoittamisen   reaaliajassa.   Jokainen   osallistuja   
määrittää   oman   värinsä,   jotta   voit   seurata   yksittäisiä   kirjoituksia   (tämä   
voidaan   myös   poistaa   käytöstä.)   Olemme   onnistuneet   käyttämään   tätä   
kokousten   esityslistan   jakamiseen,   yhteiskirjoittamiseen   ja   hiljaisiin   
pohdintoihin   (kuten   aloituskysymykset   tai   plus   /   deltat   tapaamisen   
lopussa).   

Aloita:    etherpad.p2pu.org   

Voit   myös   asentaa    Etherpad in   itse   ja   muokata   sitä   omiin   tarpeisiisi.   

    

Etherpad   -   lisätietoa:   

●    Video   Etherpad :   kokeiluversio   Etherpadista,   joka   sisältää   myös   
osallistujien   videokuvat.   Huomasimme,   että   se   ei   toiminut   hyvin   yli   10   
osallistujan   kanssa,   mutta   se   voi   olla   hyvä   ratkaisu   pienemmille   
ryhmille!   

●    Etherpad   Wiki   and   FAQs   
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https://etherpad.org/
https://etherpad.org/
http://etherpad.p2pu.org/
https://github.com/ether/etherpad-lite#installation
https://video.etherpad.com/
https://github.com/ether/etherpad-lite/wiki


Unhangout   

Unhangout      on   avoimen   lähdekoodin   alusta   laajoille,   osallistujalähtöisille   
verkkotapahtumille,   jota   jotkut   ohjaajat   ovat   alkaneet   kokeilla   
opintopiireissä.   Katso    Welcome   to   Unhangout     (video,   01:59).   

  
Yksityisyyden   ja   turvallisuuden   huomioon   ottaminen   

Varmistaaksesi,   että   ryhmääsi   ei   tule   ylimääräisiä   ihmisiä:   

●    Luo   ainutlaatuinen   URL-osoite   kokoushuoneellesi    äläkä   jaa   linkkiä   
julkisesti   verkossa   (esimerkiksi   ilmoittautumissivulla).   Tämä   minimoi   
satunnaiset   vierailijat.   Voit   lähettää   kokouslinkit   yksityisesti   osallistujille   
sähköpostitse,   sen   jälkeen   kun   he   ovat   rekisteröityneet.   
●    Lisää   salasana.    Jos   olet   epävarma   asiasta,   voit   lisätä   salasanan   
omaan   huoneeseesi.   Voit   aina   muuttaa   sitä   tarvittaessa.   
●   Pidä   silmällä   niitä,   jotka   liittyvät   kokoukseen.    P2PU-ohjaajana   näet   
ohjaajan   hallintapaneelista   (dashboard),   kuka   on   ilmoittautunut.   Jos   
tapaamiseen   ilmestyy   muita,   voit   joko   kysyä   heiltä   asiasta   viestillä   tai  
yksinkertaisesti   poistaa   heidät   opintopiiristä.   

●   Opi   poistamaan   käyttäjiä.    Useimmissa   videotyökaluissa   on   
mahdollisuus   poistaa   osallistujia   kokouksesta.   Se   ei   kuitenkaan   
välttämättä   estä   heitä   liittymästä   uudelleen.   Varmista,   että   lisäät   tai   
vaihdat   huoneen   salasanan,   jotta   he   eivät   pääse   takaisin   sisään.   
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https://unhangout.media.mit.edu/
https://www.youtube.com/watch?v=vYxmd3BmOW0&feature=emb_title


Järjestely   ja   markkinointi   

Kun   olet   valinnut   kurssin,   olet   valmis   luomaan   opintopiirisi:    online   creation   
tool   

Koska   lomake   on   suunniteltu   lähitapaamisia   ajatellen,   on   muutamia   asioita,   
jotka   on   pidettävä   mielessä,   kun   täytät   vaihetta   2   (“valitse   sijainti”)   
virtuaalisille   opintopiireille.   Tämä   on   esitelty   kuvakaappauksin   foorumilla   
 (the   forum ).   

  
Esimerkki   opintopiirin   ilmoittautumissivusta   

Kun   olet   luonut   opintopiirisi,   saat   linkin   ilmoittautumissivulle,   jotta   voit   
mainostaa   opintopiiriäsi   (yllä).   Saat   myös   sähköpostia,   joka   sisältää   
materiaalia,   jota   voit   hyödyntää:    promotional   and   outreach   materials   .   
Monet   niistä,   kuten    email   and   social   media   templates ,   ovat   käyttökelpoisia   
virtuaalisissakin   opintopiireissä.   

Virtuaalinen   markkinointi   

Ilman   kasvokkaisia   tapaamisia   monien   ohjaajien   on   täytynyt   käyttää   
luovuuttaan   löytääkseen   osallistujia   opintopiireihinsä.   Monet   ovat   
löytäneet   osallistujia   postituslistojen,   uutiskirjeiden   ja   sosiaalisen   median   
avulla.   Tässä   kolme   muuta   hyvää   tapaa:   
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http://learningcircles.p2pu.org/studygroup/create/
http://learningcircles.p2pu.org/studygroup/create/
https://community.p2pu.org/t/tips-for-creating-an-online-learning-circle/4462
https://drive.google.com/file/d/1kfXMfI7udtESrLFh_-iqWzRf-r30fyOJ/view?usp=sharing
https://community.p2pu.org/c/learning-circles/promotion-and-outreach
https://community.p2pu.org/t/template-messages-to-promote-learning-circles/2764


● Yhteydenotto  aiempiin  osallistujiin:  voit  ottaa  yhteyttä  aiempiin         
osallistujiin  ja  pyytää  heitä  levittämään  sanaa  ystäviensä  ja          
kollegoidensa   keskuudessa.   

● Ristiinmarkkinointi   opintopiiren   välillä:    Voit   mainostaa   omassa   
opintopiirissäsi   muita   opintopiirejä   ja   päinvastoin.   

● Laajentaminen   maailmalle:    Yksi   etu   virtuaalisissa   tapaamisissa   
on,   että   maantieteelliset   esteet   poistuvat!   Jotkut   verkko-opintopiirit   
ovat   keränneet   ihmisiä   ympäri   maailmaa   oppimaan   yhdessä.   (Siitä   
huolimatta,   pidä   mielessä,   että   ilmoittautumislomakkeen   
lähettäminen   hyvin   julkiseen   paikkaan   (esim.   Reddit,   Twitter   jne.)   
voi   johtaa   moniin   valeilmoittautumisiin.)   

Paikan   päällä   mainostaminen   

Jos   pystyt   toimimaan   vastuullisesti   ja   turvallisesti,   voit   myös   jakaa   
lentolehtisiä   tai   kiinnittää   mainosjulisteita   ilmoitustauluille.   

Lisää   resursseja:   

●    How   to   promote   a   learning   circle     

●    Learning   circle   flyers    &     Learning   circle   promotional   videos   
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https://community.p2pu.org/t/how-to-promote-a-learning-circle/2727
https://community.p2pu.org/t/learning-circle-flyers/2744
https://community.p2pu.org/t/examples-of-learning-circle-promotional-videos/4258


Ohjaajan   roolit   

As  a  facilitator,  you're  making  learning  easier.  You're  the  dad,            
the  grandma,  the  big  sister,  the  cheerleader,  the  doctor,  the            
psychologist,  the  mender,  the  builder,  the  tech  geek.  That's  a            
tall  order,  a  big  job!  At  the  same  time  while  you're  wearing  all               
those  hats,  in  these  online  times  you  have  the  extra  challenge             
of  maybe  not  seeing  a  face,  maybe  not  hearing  a  voice,  not              
being  there  in  person  to  interpret  the  body  language,  or  to             
fiddle  with  the  tech.  And  you  have  to  recognize  that  everyone  is              
different,  that  some  people  are  quiet,  some  people  like  to  talk,             
some  people  are  daring,  some  people  are  reticent,  some  people            
are  sassy,  some  deferential.  You  have  to  draw  out  those  who             
hold  back,  push  back  on  those  who  take  over,  and  smooth  out              
the  bumps.  You're  hosting  the  party  and  you  want  everyone  to             
be  comfortable  and  have  a  great  time.  The  challenge  is  to  build              
a  group  dynamic  that  facilitates,  that  makes  it  easy  for            
everyone  to  meet  their  goal.  All  you  really  have  to  do  is              
acknowledge  that  everyone  has  experience,  everyone  has  a          
perspective,  everyone  has  a  story,  and  that  means  we  can  learn             
from  anyone.  With  that  philosophy  in  your  pocket,  the  job  gets             
much   easier…     

-Jan   Docka,   Roselle   Public   Library   District,   Illinois   

Janin   pohdinta   ohjaamisesta   maalaa   upean   kuvan   laajasta   roolista   ja   
vastuusta,   joka   ohjaajalla   on.   Tässä   osassa   olemme   hahmottaneet   
virtuaalisen   ohjaajan   neljä   ensisijaista   vastuuta.  

Monille   opintopiirien   siirtäminen   virtuaaliympäristöön   luo   uudenlaista   
vastuuta,   joka   voi   tuntua   työläältä.   Käymme   ne   läpi   osioittain   
auttaaksemme   sinua   valmistautumaan,   mutta   myös   tunnistamaan   vastuita,   
jotka   voit   ehkä   siirtää   toisille   ohjaajille   tai   halukkaille   osallistujille.   
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Ryhmän   kokoaminen   

Koska   ette   voi   tavata   henkilökohtaisesti,   sinun   on   tehtävä   vähän   
ylimääräistä   työtä   päättääksesi   missä   ja   miten   tavata   virtuaalisesti.   Tähän   
kuuluu   viestintätavan   valinta   (esim.   videopuhelu,   neuvottelupuhelu,   jaetut   
muistiinpanot)   ja   päätös   siitä,   haluatko   käyttää   muita   viestintäkanavia   
(esim.   Whatsapp-ryhmä,   sähköposti,   Slack).   Katso   luku    Valitse   työkalusi ,   
ja   muista,   että   voit   myös   vaihtaa   kesken   kaiken,   mitä   työkaluja   käytät,   jos   
se   tuntuu   olevan   tarpeen.   Muutama   huomio:   

●   Virtuaalisissa   opintopiireissä   on   erityisen   tärkeää   tavoittaa   kaikki   osallistujat   
ennen   ensimmäistä   tapaamista   ja   kertoa   heille,   mitä   työkaluja   käytätte,   
miten   heidän   tulisi   muodostaa   yhteys   ja   minne   heidän   pitäisi   ottaa   yhteyttä,   
jos   heillä   on   kysyttävää.   Tutustu   näihin   esimerkkeihin:      learning   circle   
message   examples     saadaksesi   ideoita.   

●   Monet   virtuaalisia   opintopiirejä   järjestäneet   ovat   hyödyntäneet   
 breakout-huoneita.   Suosittelemme   niiden   muodostamista   
etukäteen,   jotta   sinulla   on   vähemmän   tehtävää   itse   opintopiirin   
aikana.   

●   Voit   myös   lähettää   yhteenvedon   osallistujille   jokaisen   kokouksen   jälkeen.   Kun   
olet   luonut   kurssin    P2PU-alustalla,   voit   lähettää   viestejä   kaikille   
osallistujille   sähköpostilla   ja   tekstiviestillä.   

Keskustelun   ohjaaminen   

Tyypillisesti   jokainen   opintopiiritapaaminen   koostuu   neljästä   osasta:   
aloitus,   verkkokurssilla   työskentely,   ryhmätoiminta   ja   reflektioharjoitus.   
Olemme   havainneet,   että   sekoitus   itsenäistä   lukemista   ja   ryhmätoimintoja,   
jotka   ovat   aloituksen   ja   reflektion   välillä,   toimii   edelleen   hyvin   
virtuaalitilassa.   P2PU:lla   on   runsaasti   tietoa   ryhmäkeskustelujen   
ohjaamisesta.   Suosittelemme   tutustumaan   P2PU-foorumilla    facilitation   
responsibilities      ja      facilitation   section      -osioihin,   jotka   sisältävät   videoita   ja   
lisäresursseja.   
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https://community.p2pu.org/t/promotional-email-messaging-examples/4503
https://community.p2pu.org/t/promotional-email-messaging-examples/4503
https://p2pu.github.io/learning-about-learning-circles/modules/facilitation/read-&-watch/
https://p2pu.github.io/learning-about-learning-circles/modules/facilitation/read-&-watch/
https://community.p2pu.org/c/learning-circles/facilitation


Teknisen   tuen   tarjoaminen   

Verkko-opintopiirit   käyttävät   yleensä   kolmea   selainvälilehteä   -   yhtä   
verkkokurssille,   yhtä   videokeskustelulle   ja   yhtä   jaetuille   muistiinpanoille.   
Kaistanleveysrajoitusten   lisäksi   tämä   voi   olla   hankalaa   henkilöille,   jotka   
eivät   ole   tottuneet   työskentelemään   ja   tekemään   yhteistyötä   verkossa.   On   
olemassa   useita   tapoja,   joilla   voit   lieventää   näitä   ongelmia.   

●   Kutsu   osallistujia   tulemaan   online-kokoustilaan   15–20   minuuttia   
aikaisemmin   selvittämään   mahdollisia   teknisiä   ongelmia.   

●   Pyydä   kollegaa   liittymään   kanssasi   ensimmäisten   30   minuutin   ajaksi   
auttamaan   ongelmien   kanssa.   Erillinen   tekniseen   tukeen   tarkoitettu   
videokeskustelu   voi   olla   hyvä   tapa   tarjota   henkilökohtaista   apua   niille,   joilla   on   
ongelmia,   samalla   kun   muu   ryhmä   voi   jatkaa   oppimateriaalien   käsittelyä.   
●   Aloita   opintopiiri   perehdytysistunnolla;   tee   selväksi,   että   se   on   valinnainen,   mutta   

se   on   hyvä   tapa   osallistujille   oppia   lisää   käytetyistä   työkaluista   ja   
opintopiirimallista,   ennen   kuin   ryhmä   aloittaa   varsinaisen   kurssin   sisällön   
läpikäymisen   seuraavalla   viikolla.   

●   Jaa   näyttö.   Voi   olla   paljon   helpompaa   näyttää,   mitä   haluat   osallistujien   tekevän,   
kuin   yrittää   selittää   sitä.   Varmista,   että   osaat   jakaa   näyttösi   ennen   opintopiiriä.   

Chatin   hallinta   

Verkkokokouksissa   upotettu   chat-kanava   on   hyvä   paikka   
sivuhuomautuksille   ja   sitä   kannattaa   käyttää   myös   linkkien   jakamiseen.   
Voi   myös   olla,   että   joillakin   osallistujilla   ei   ole   toimivaa   mikrofonia   ja   että   
he   voivat   siksi   kommunikoida   vain   chatin   kautta.   Delegoimalla   chatista   
huolehtimisen   jollekin   muulle   voi   olla   hyvä   tapa   ottaa   muut   mukaan   
opintopiirin   hallinnointiin,   eikä   se   kuormita   sinua   ohjaajana.   
  

Oppimisaktiviteetit   
Olemme   käyneet   läpi   ja   testanneet   useita   oppimisaktiviteetteja,   jotka   
mielestämme   toimivat   hyvin   verkkotapaamisissa,   ottaen   huomioon   sekä   
verkkotapaamisen   rajoitukset   että   mahdollisuudet.   Ne   järjestetään   aloitus-,   
ryhmä-   ja   reflektiotoimintoina   opintopiirin   muodossa.   Muista,   että   monet   
näistä   aktiviteeteista   voidaan   suorittaa   sekä   koko   ryhmänä   että   pienryhminä   
breakout-huoneissa.     
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LAINAUS   ohjaajalta:   

“It   has   worked   well   to   structure   our   circle   to   be   more   focused     
on   activities   that   we   can   go   through   together   and   discuss   as   a     
group   [rather   than   giving   time   for   individual   activities].   It   has     
been   hard   to   troubleshoot   when   patrons   are   doing   the     
activities   on   their   own   and   may   be   struggling.”     

—   Zamira,   St.   Paul   (Katso    case   study )     

Aloitusvaiheen   aktiviteetit   

❓Lyhyt,   avoin   kysymys   
Lyhyt,   mutta   avoin   kysymys   on   hyvä   tapa   avata   opintopiiri.   Pyrimme   
löytämään   kysymyksiä,   joihin   voidaan   vastata   yhdellä   lauseella,   mutta   
tarjoavat   silti   mahdollisuuden   jakaa   jotain   henkilökohtaisia     (mutta   ei   liian   
henkilökohtaisia)   tietoja   ryhmän   kanssa.   Aloituskysymyksemme   on   "Mitä   
olet   oppinut   äskettäin?".   Tämä   on   erityisen   hyvä,   koska   sen   avulla   kaikki   
voivat   osoittaa,   että   heillä   on   asiantuntemusta.   
●   Katso    Weekly   check-in   activities    osioista   muita   esimerkkejä.   
  

Kohteen   jakaminen   

Pyydä  ihmisiä  jakamaan  jotain  pientä  verkkokameransa  kautta.  Se  on           
hauska  jäänmurtaja,  kun  ihmiset  jo  vähän  tuntevat  toisensa.  Tässä  voi            
olla  eri  tasoja:  jotain  yksinkertaista  (“löydä  jotain  sinistä!”)  tai           
henkilökohtaisempaa   (”löydä   jotain,   joka   on   merkityksellistä   sinulle”).   

Huonekierros   

Antamalla   kaikille   30   sekuntia   jakaa   näkymä   ikkunastaan     (tai   näyttää   osa   
huoneesta,   jossa   he   ovat)   voi   auttaa   ihmisiä   ymmärtämään   paremmin   
toisiaan   ja   heidän   lähtökohtiaan.   Suosittelemme   tätä   vasta,   kun   ryhmä   on   
tavannut   muutaman   kerran   ja   kaikki   tuntevat   olonsa   mukavaksi   
keskenään.   
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https://docs.google.com/document/d/1YzmBpNuN9cy7PL8QGEk8H8MfpnFA5I9OcaYCG0kftPc/edit
https://community.p2pu.org/t/weekly-check-in-activity/2778


Luokkakuva   

Pyydä   ihmisiä   piirtämään   itsensä   yhteiselle   pohjalle.   Suosittelemme   
AwwApp -sovellusta,   koska   se   on   ilmainen   eikä   vaadi   
sisäänkirjautumista.   

  
Luokkakuva,   joka   on   piirretty   AwwAppiin   opintopiirin   aikana   

Median   jakaminen   

Verkossa   oleminen   tarjoaa   mahdollisuuden   jakaa   mediaa.   Tämä   myös   
harjoittaa   osallistujia   kokoamaan   yhteisiä   muistiinpanoja   ja   kopioimaan   
liitteitä   Internetistä.   Muutamia   esimerkkejä   ovat:   

●   Liitä   kuva   lapsuutesi   lempisarjakuvahahmosta   jaettuun   dokumenttiin   
●   Etsi   mielialaasi   kuvastava   .gif-tiedosto   ja   liitä   se   chattiin   
●   Jaa   suosikki   pandemiameemisi   
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https://awwapp.com/
https://drive.google.com/open?id=1tcYM-eYLMAW-jLbPX1eS21ShEXNvMzRX


Sanapilvi   

Sanapilvet   ovat   kätevä   tapa   tuottaa   nopeaa   ja   anonyymiä   palautetta.   
Suosittelemme      Answer   Garden -sovellusta,   sillä   se   ei   vaadi   
kirjautumista   ja   tulokset   näkyvät   reaaliajassa.   

  
Sanapilvi,   joka   näyttää   vastaukset   kysymykseen:   

"Millaiseksi   haluat   osallistujien   tuntevan   itsensä   opintopiirissä?"   

Ryhmäaktiviteetit   

Breakout-huoneet   

Tilojen   luominen   pienemmille   ryhmäkeskusteluille   on   tärkeää   yli   8   hengen   
opintopiireissä   (ja   se   voi   olla   mukavaa   myös   pienemmissä   ryhmissä).   
Breakout-huoneiden   valmistaminen   etukäteen   helpottaa   ohjaustilannetta.     

●   Katso    esimerkki   breakout-huoneiden   käytöstä:    Sébastien’s   case   study       

Rantapallo   

Rantapallo   on   mukava   tapa   saada   kaikki   mukaan   keskusteluun   ja   samalla   
vähentää   ohjaajan   roolia   keskustelun   ylläpitäjänä.   Aloita   esittämällä   
kysymys   ryhmälle   ja   pyydä   jotakuta   vastaamaan.   Kun   ensimmäinen   on   
vastannut,   hän   välittää   kysymyksen   jollekin   toiselle.   
●   Lisää:    MIT   OpenCourseware   
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https://answergarden.ch/
https://drive.google.com/open?id=1gJTm6X7afKkHw_PY2iC494dWRhJ_VrKX
https://info.p2pu.org/2020/04/01/online-learning-circles/
https://ocw.mit.edu/courses/chemistry/5-95j-teaching-college-level-science-and-engineering-fall-2015/instructor-insights/active-learning-strategy-beach-ball/


Digitaalinen   kollaasi   

Pyydä   ihmisiä   luomaan   kollaasi,   joka   kuvaa   jotain   aihetta,   kysymystä   tai   
haastetta   käyttäen   yhteisöllistä    Google   Slides    -alustaa.   Anna   osallistujille   
10   minuuttia   kollaasin   kokoamiseen   ja   vielä   10   minuuttia   niiden   
purkamiseen.   Jos   sinulla   on   suurempi   ryhmä,   voit   pyytää   ihmisiä   
kirjoittamaan   jotain   kollaasistaan   muistiinpanoihin;   tällä   tavalla   ihmiset   
voivat   tutustua   toistensa   töihin   ilman,   että   kaikkien   tarvitsee   puhua.   

  
Google   Slides   -kollaasit,   jotka   on   tehty   vastauksena   kysymykseen:   "Miltä   

online-ohjaaja   näyttää?"   

Kalamalja   

Kalamalja   antaa   suuren   ryhmän   kuunnella   erilaisia     mielipiteitä   kuitenkaan   
painostamatta   kaikkia   puhumaan.   Voit   tehdä   tämän   yksinkertaisesti   
nimeämällä   pienen   ryhmän   ihmisiä   (4   toimii   hyvin)   vastaamaan   tiettyyn   
kysymykseen.   Jos   joku   haluaa   liittyä   keskusteluun,   hän   voi   nostaa   kätensä   
liittyäkseen   mukaan   ja   hän   voi   tulla   jonkun   tilalle,   joka   on   jo   puhunut.   

●   Katso    Using   the   fishbowl   facilitation   format   
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https://www.google.com/slides/about/
https://docs.google.com/presentation/d/17L468n_BXI6vqpizU7ERQx6YgrbgobUQD6WJdJFoxR8/edit?usp=sharing
https://community.p2pu.org/t/using-the-fishbowl-facilitation-format/2782


Pidä   tauko   

Koko   ajan   ei   tarvitse   opiskella.   Voi   myös   välillä   pitää   tauon   (5-30   
minuuttia),   vaikkapa   kuunnellen   ohjattua   meditaatiota,   katsellen   
musiikkivideoita,   tanssien,   jakaen   reseptejä,   venytellen,   pelaten   
online-pelejä,   kuten    Pictionary     tai     Codenames .   

Reflektioaktiviteetit   

Plus   /   Delta   

Nopea   ja   helppo   reflektio-aktiviteetti   pyytää   kaikkia   mainitsemaan   yksi   
asia,   joka   meni   hyvin   sinä   päivänä   ("plus"),   ja   ehdottaa   yhtä   asiaa   
muutettavaksi   seuraavalle   viikolle   ("delta").   

●   Lue   lisää    plus/delta   wrap   up   activity   

Yhden   sanan   vastaus   

  
Esimerkki   kirjoitetuista   yhden   sanan   vastauksista    Valentina   Ruffoni/CMX   Connect    kautta   

Nopea   tapa   lopettaa   kokous   ja   saada   silti   palautetta   kaikilta   on   pyytää   
osallistujia   sanomaan   tai   kirjoittamaan   yksi   sana,   joka   kuvaa   heidän   
oloaan   tai   heidän   suunnitelmiaan   seuraaville   päiville.   (Kuten   "Kuinka   
kuvailisit   tätä   tapaamista?")   
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https://gartic.io/
https://www.horsepaste.com/
https://community.p2pu.org/t/weekly-plus-delta-wrap-up-activity/2779
https://twitter.com/valentinaruffon/status/1258694836556881922/photo/1
https://twitter.com/valentinaruffon/status/1258694836556881922/photo/1


Avoin   kysymys   

Ryhmissä,   joissa   on   enintään   10,   voit   myös   kysyä   avoimen   kysymyksen   
yhteenvetona.   Nyrkkisääntönä   on,   että   emme   kysy   mitään,   jonka   
vastausta   et   ole   aidosti   kiinnostunut   kuulemaan.   Hyviä   kysymyksiä   tässä   
voi   olla   "mikä   on   yllättänyt   sinut   tällä   viikolla?"   tai   "mikä   on   yksi   asia,   
jonka   voimme   tehdä   eri   tavalla   ensi   viikolla,   jotta   virtuaalinen   
tapaamisemme   olisi   viihtyisämpi?"   

    

Arviointi   ja   reflektointi   

Kun   opintopiirisi   on   päättynyt,   mitä   seuraavaksi?   Tässä   on   joitain   
mahdollisia   polkuja   eteenpäin:   

●   Pidä   toinen   opintopiiri.    Jokainen   ohjauskokemus   helpottaa   
seuraavaa.   Harkitse   opintopiirin   uudelleen   aloittamista   ja   uusien   
tekniikoiden   kokeilemista.   Tai   kokeile   kokonaan   uutta   aihetta!   

●   Kehitä   kurssia.    Me   luomme   jokaiselle   pidetylle   kurssille   oman   
keskustelusäikeen   P2PU-kirjastoon,   jossa   ohjaajat   voivat   jakaa   
palautetta   ja   ideoita   ( Example ).   Nämä   keskustelut   näkyvät   kurssin   
sivuilla   ja   kertovat   tuleville   ohjaajille,   miten   parhaiten   hyödyntää   
kurssia.   

●    Kirjoita   kokemuksistasi.    Monet   lukevat   mielellään   muiden   
kokemuksista.   Tarinasi   ovat   tervetulleita   foorumillemme:   
foorumi .   

●    Liity   yhteisöpuheluun   tai   työryhmään.    P2PU   isännöi   kuukausittain   
yhteisöpuhelua   ja   satunnaisesti   myös   työryhmiä,   jotka   tuovat   
ohjaajat   yhteen   keskustelemaan   ideoista   ja   tarjoamaan   tukea.   
Haluatko   osallistua?   Lähetä   sähköpostia:    nico@p2pu.org   

LISÄÄ   BLOGISTA:   
How   we   evaluate   our   work     
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https://community.p2pu.org/t/3d-printing-spokane-county-library-district/4020
https://translate.google.com/translate?hl=fi&prev=_t&sl=en&tl=fi&u=https://community.p2pu.org/c/learning-circles/testimony
https://medium.com/@grifpeterson/how-we-evaluate-our-work-8e335eb24eed


Automaattiset   kyselyt   

Jokaisen   opintopiirin   lopussa   osallistujat   ja   ohjaajat   saavat   automaattisesti   
sähköpostin,   jossa   on   kysely,   jossa   heitä   pyydetään   pohtimaan   
asettamaansa   tavoitetta   (saavuttivatko   he   sen),   antamaan   palautetta   
opintopiiristä   (mikä   toimi   hyvin,   mitä   voitaisiin   parantaa)   ja   mitä   he   
seuraavaksi   suunnittelevat.   Kyselyn   vastauksia   käytetään   tuottamaan   
tiivistelmä   ”opintopiirioivalluksista”   ( example ),   joka   jaetaan   ohjaajille,   tiimin   
vetäjille,   ja   osallistujille   sekä   julkisesti   hallintapaneelissa   (dashboard)   
muiden   opiksi.   
    
Voit   myös   tehdä   oman   kyselyn.   Sébastien   Bostonissa   keräsi   lyhyitä   
vastauksia   viikottaisella   yksinkertaistetulla   plus/delta   -kyselyllä   ( see   it   
here ),   saadakseen   palautetta   ja   myös   kartoittaakseen   kiinnostusta   uusiin   
opintopiireihin.   

Sertifikaatit   

P2PU   ei   anna   minkäänlaista   muodollista   koulutusta.     

  
Tyhjä   P2PU-sertifikaatti   saavutuksesta   
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https://learningcircles.p2pu.org/en/studygroup/923/report/
https://docs.google.com/forms/d/1ZKeESfAyr2TNLzGm2S6SjyVqtEN_wyaRBWU1xZu5Mbw/edit
https://docs.google.com/forms/d/1ZKeESfAyr2TNLzGm2S6SjyVqtEN_wyaRBWU1xZu5Mbw/edit
https://docs.google.com/presentation/d/1dYfKZDTG5KBSzBsq6gxXxkjIDLbQD06athk3IN_I2AU/edit#slide=id.ga0b66e738_1_18


Useat   ohjaajat   haluavat   kuitenkin   antaa   todistuksen   opintopiirin   lopussa   
lisätäkseen   tunnetta   siitä,   että   jotain   on   saavutettu,   ja   vahvistaa   yhteyttä   
kirjaston   /   oppimiskeskuksen   ja   oppijan   välillä.   Jos   haluat   juhlistaa   
opiskelijoiden   saavutuksia,   voit   käyttää   tai   muokata   meidän   malliamme:   
certificate   template   .  
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https://community.p2pu.org/t/certificate-template/2784


Saavutettavuuden   tukeminen   
Saavutettavuudella   on   COVID-aikakaudella   monet   kasvot:   pääsy   hiljaiseen   
tilaan   oppimaan   ja   keskittymään;   pääsy   digitaalisiin   laitteisiin,   kuten   
tietokoneisiin   tai   älypuhelimiin;   luotettavan   tai   kohtuuhintaisen   
Internet-yhteyden   käyttö;   kohtuuhintaisen   datan   käyttö;   lukutaito;   
digitaalinen   lukutaito.   

Opintopiirit   suunniteltiin   juuri   saavutettavuutta   ajatellen:   tuomalla   
verkkokursseja   julkisiin   tiloihin   ne   tarjosivat   koulutusta,   teknologiaa   ja   
tukea   oppijoille,   joilla   ei   ehkä   ole   näitä   asioita   kotona.   Valitettavasti   
siirtyminen   verkkoon   tarkoittaa,   että   monet   resurssit   eivät   ole   
käytettävissä   kaikilla.   

Yritä   tunnistaa   osallistujiesi   tarpeet   ja   vastata   niihin,   jotta   luodaan   
tasavertaiset   mahdollisuudet   koulutukseen.   Monet   kokeneet   ohjaajat   ovat   
onnistuneet   keräämään   tietoja   osallistujien   resursseista   sähköpostitse,   
puhelimitse   tai   ilmoittautumislomakkeilla.   

Rajoitetut   kaistanleveysratkaisut   

Vaikka   kaikille   sopivia   ratkaisuja   ei   ole,   yhteisössämme   on   syntynyt   joukko   
vaihtoehtoisia   malleja   etäopintopiireille.   Näissä   tapauksissa   pyrimme   
määritelmään   "opintopiiri",   joka   sisältää   edelleen   ohjaajan,   aiheen,   jossa   
on   erityisiä   oppimateriaaleja,   ja   ryhmän   oppijoita   työskentelevät   yhdessä.   

Esimerkkejä:   

Puhelinkokoukset   +   yksittäiset   laitteet   
Puhelinkokoukset   +   painetut   materiaalit   
Sähköpostikokoukset     
Ryhmätekstiviestit   

  

   

32   



Muut   kuin   opintopiirit   

Joskus  opintopiirit  eivät  onnistu,  mutta  on  muitakin  vaihtoehtoja.  Tässä           
niistä   joitakin:   

    

Nimeä   konteksti   uudelleen   

Verkkoon   siirtyminen   voi   olla   valtava   kynnys   oppijoille:   uudet   tilat,   uudet   
tekniikat,   uudet   oppimistavat.   Jos   yhteisösi   ei   ole   perehtynyt   opintopiirien   
käsitteeseen,   voi   olla   hyödyllistä   tarjota   vaihtoehtoinen   kehys:   esimerkiksi   
"lukupiirin   vieminen   verkkoon"   esittelee   tutun   käsitteen   ja   luo   sillan,   joka   
voi   auttaa   tutustumaan   uuteen   ympäristöön.   

Oppiminen   perheen   kanssa   

Harkitse   tapoja,   joilla   eristetyt   yhteisöt   voivat   oppia   yhdessä.   Esimerkiksi   
Family   Creative   Learning    on   työpajasarja   joka   ”yhdistää   lapset   ja   heidän   
vanhempansa   oppimaan   yhdessä.”   Kuinka   oppimiskokemuksia   voidaan   
välittää   yhdessä   asuville   ryhmille?   

Painetut   materiaalit   postitse   
Kurssimateriaalit   voi   lähettää   postitse   ja   käsitellä   ne   puhelimitse.   

Lisää   resursseja:   

●    Tips   for   Helping   Someone   Learn   to   Use   Technology     

●    Web   Literacy   from   Mozilla     
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http://familycreativelearning.org/
https://www.carnegielibrary.org/tips-for-helping-someone-learn-to-use-technology/
https://foundation.mozilla.org/en/initiatives/web-literacy/


Lisämateriaalit   

Tässä   on   lisää   yhteisömme   jakamia   tai   luomia   resursseja,   joista   voi   olla   
hyötyä:   

Resources   for   Conducting   an   Online   Book   Group   Discussion     

Online   Meeting   Resources   Toolkit   for   Facilitators     

Digital   Inclusion   Resources       &      USA   State   Gov   C-19   Digital   Inclusion   
Responses   
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https://docs.google.com/document/d/1hmyO2uvBeXdo_EOi0CTQCyWxWK1HYWAWC_IoThIRWBg/edit
https://docs.google.com/document/d/1NyrEU7n6IUl5rgGiflx_dK8CrdoB2bwyyl9XG-H7iw8/edit#
https://www.digitalinclusion.org/resources/
https://www.digitalinclusion.org/local-government-covid-19-digital-inclusion-response/
https://www.digitalinclusion.org/local-government-covid-19-digital-inclusion-response/

