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RYHMÄTYÖT: 3 AIHETTA

1. Miten varmistetaan toimiva yhteistyö 
opetusmateriaalin tuottamisessa ja 
jakamisessa?

2. Miten rakennetaan hyviä oppimispolkuja?

3. Miten tuetaan 2. asteen opettajia materiaalin 
tuottamisessa ja jakamisessa?



RYHMÄTÖIDEN KULKU

 3 pistettä, vaihda pistettä vasta Susannan 
kehotuksesta.

 Valitkaa kirjuri jokaisella kierroksella. Kirjurina voi 
olla vain kerran. 

 Kun vaihdetaan toiselle pisteelle, kirjuri jää 
esittelemään ryhmän tuotokset seuraaville tulijoille 
ja vaihtaa paikkaa vasta seuraavalla kierroksella. 

 Uudet tulijat valitsevat keskuudestaan uuden 
kirjurin ja täydentävät edellisen ryhmän asioita. 

 Yhdellä pisteellä aikaa n. 10 minuuttia, kirjatkaa ylös 
konkreettisia asioita.

 Ryhmät sekoittuvat koko ajan. Jokainen käy 
jokaisella pisteellä kerran tai kaksi.



ÄÄNESTYS: MITKÄ ASIAT OVAT
TÄRKEIMPIÄ?
 5 ääntä per piste. 

 Voit antaa kaikki 5 ääntä yhdelle asialle tai 
jakaa äänet eri asioiden kesken.

 Käytetään tukkimiehen kirjanpitoa.



Mitä lupaan tehdä 
yhteisen tahtotilan 

luomiseksi?



RYHMÄTÖIDEN KOOSTE



MITEN VARMISTETAAN TOIMIVA YHTEISTYÖ
OPETUSMATERIAALIN TUOTTAMISESSA JA
JAKAMISESSA?
Top 3 eniten ääniä saanutta:
 Kytkentä yrityksiin
 Kansallinen tuki, esim. OPH
 Työnjako oppilaitosten välillä
 Ammatillisen opettajakoulutuksen rooli? Alakohtainen erikoistuminen.

Lisäksi:
 Pelisäännöt, avoimuus, luottamus, foorumi
 Yhteinen formaatti, alusta
 Osaaminen materiaalien tuottamisessa
 Vaatimusmäärittely, verkoston työnjako
 Ylläpito? Resurssit, vastuutaho
 Sosiaalienn ja käyttäjälähtöinen tuottaminen
 Henkilösuhteet/verkosto
 ”Alumnitoiminta”
 Mentorointi
 Johtaminen
 Pitkäjänteisyys



MITEN RAKENNETAAN HYVIÄ
OPPIMISPOLKUJA?
Top 3 eniten ääniä saanutta:
 Kokonaisuuden hallinta, opettajilta mallit
 Oppimispolku jatkuu työssäoppimisjaksolle ja työelämään 
 johtaa työelämään, töissä kehittyminen

 Osaamisvaatimukset selkeästi, mittarit, oppimispolun 
hallintaan työkalut

Lisäksi:
 Käsite…
 Sosiaalinen media, materiaalin kokoamista ja jakamista 

johdetusti
 Oppilasosuuskuntatoiminta osa oppimispolkua
 Klusterit > < polut?! (logistiikka/metsä, puu/taideaineet, 

yksilöllistä 1-4)
 Linjojen sisällä, reaalimaailman ehdoilla
 Asiaperustainen, materiaaliperustainen



MITEN TUETAAN 2. ASTEEN OPETTAJIA
MATERIAALIN TUOTTAMISESSA JA
JAKAMISESSA?
Top 3 eniten ääniä saanutta:
 Rohkaistaan tekemään suoraan sähköiseen ympäristöön, 

tarvitaan teknistä tukea
 (AMK)-opiskelijat tuottavat materiaalia
 Royaltit (resurssi, parempi ylläpito?)

Lisäksi:
 Aika muuttuu, muuttuuko materiaali?
 Motivaatio tehdä parempaa matskua kuin itse tarvitsee 

omassa opetuksessa
 Open ATK-osaamista paremmaksi
 Hyvä työelämäyhteistyö
 OPH:n rooli (OKM), resurssi, tutkinnon osittain jako, raha
 Mahdollistaa/ohjaa tuottamaan/jakamaan
 Koulutus/osaaminen
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