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eOPPIMISEN MENETELMIÄ KAIKILLE OPPILAITOSTASOILLE
KOULUTUSTA OPETTAJILLE eOPPIMATERIAALIEN HYÖDYNTÄMISEEN
DIGITAALISTEN OPPIMATERIAALIEN JAKELUKANAVA
VALTAKUNNALLINEN VERKOSTO
OPETUKSEN JA OPPIMATERIAALIEN VIENTI

OPPILAITOKSILLE
VERKKOMATERIAALIEN HYÖDYNTÄMISTÄ OPETUKSESSA
LAATUKRITEERIT TÄYTTÄVIÄ eOPPIMATERIAALEJA
YHTEISTYÖSSÄ TUOTETTUJA VERKKOKURSSEJA

Ulla Tommiska, apulaisrehtori, Kouvolan kansalaisopisto

“Hankkeen myötä organisaation osaaminen sekä opettajiemme ja opiskelijoidemme tietoisuus
digitaalisista oppimateriaaleista on lisääntynyt. Olemme saaneet näkyvyyttä niin alueellisesti
kuin valtakunnallisestikin.”

OPETTAJILLE
KOULUTUSTA (MM. ETÄOPETUSVÄLINEET, MITEN KOULUTETAAN VERKON YLI, MITEN RAKENNETAAN
OPPITUNTI VERKOSSA, MITEN HYÖDYNNETÄÄN VERKKOKURSSEJA OPETUKSESSA, SOSIAALINEN MEDIA)

OMIEN OPPIMATERIAALIEN JAKELU, ANSAINTAMAHDOLLISUUDET
VERTAISFOORUMI JA PEDAGOGINEN FOORUMI
TYÖKALUJA JA TUKEA VERKKOMATERIAALIN TUOTANTOON

Opettajat tuottajina

Opettajat eOppimateriaalien käyttäjinä

Aleksi Ojala

Marja Wallenius

musiikin opettaja, Tapiolan lukio
“Oli ilo työskennellä Rockwayn huipputiimin
kanssa ja nauttia tehdyn työn hedelmistä
hyödyntämällä itse tehtyä oppimateriaalia
omassa opetuksessa.”

Heikki Tulkki

ranskan opettaja, Espoon työväenopisto
“Verkkomateriaali antaa mahdollisuuden
nauhoittaa omaa puhetta ja hioa ääntämistä
mallin mukaan. Promentorissa vihjeenantaja johdattaa oikean vastauksen lähteille ja
tähtien saaminen tehtävistä kannustaa.”

johtava kieltenopettaja, Helsingin työväenopisto
“Sähköisenä julkaistava materiaali antaa
käsikirjoittajan kannalta paljon uusia mahdollisuuksia, sillä taustalle voi sijoittaa oppimista
ohjaavia vihjeitä, jotka paperille painetussa
materiaalissa ovat mahdottomia.”

Jukka Nojonen

Viktoria Pekki

Christopher Sloan

suomen opettaja, Espoon työväenopisto
”Osallistuin hankkeeseen Suomi Tutuksi
-verkkokielikurssin tuottajana. Yhteistyö Promentorin kanssa sujui hienosti, ja projekti oli
mahtava kokemus työelämässäni.”

tietojenkäsittelyn opettaja, Kouvolan kansalaisopisto
“Verkon hyödyntäminen opetuksessa on tätä
päivää ja sitä mahdollisuutta tulee opiskelijoille tarjota. Opettaja saa Viopelta opastusta
ja kursseja voi muokata lähes rajattomasti.”
englannin opettaja, Helsingin työväenopisto
“Materiaali on rikasta etenkin kieliopin ja harjoitusten osalta. Opiskelijat arvostavat sitä,
että heillä on halutessaan paljon tekemistä
myös kotona.“

OPPILAITOSTEN JA YRITYSTEN YHTEISTUOTANNOT
Matonkudonta
Yhteistuotanto: Rockway Oy ja Espoon työväenopisto
Käsikirjoittaja: käsityön opettaja Maikki Karisto
Kurssilla opetetaan videoiden avulla matonkudonta kangaspuilla alusta
loppuun ja se on julkaistu iPad-applikaationa. Espoon työväenopiston
kaikille kutoma-asemille on ostettu tabletit ja ne on otettu käyttöön
opetuksessa täydentämään opettajaresurssia. Matonkudonnan kurssi
on Rockwaylle uusi tuotantoalue.

Musiikin verkkokurssi
Yhteistuotanto: Rockway Oy ja Tapiolan lukio
Käsikirjoittaja: musiikin opettaja Aleksi Ojala
Musiikin verkkokurssi sisältää opetuskokonaisuuden säveltämisestä,
sovittamisesta, sanoittamisesta ja tuottamisesta. Kurssi on toteutettu hyvillä tuloksilla ja yhteistyö tuotti runsaasti uusia kehitysideoita.
Tavoitteena on lanseerata ensimmäinen kaupallinen versio koulutuotteesta syksyllä 2013.

Suomi Tutuksi
Yhteistuotanto: Promentor Solutions Oy ja Espoon työväenopisto
Käsikirjoittajat: suomen opettajat Laura Hartikainen ja Viktoria Pekki
Kurssin lähtökohtana ovat aikuisten ja nuorten maahanmuuttajien
tavalliset suomen kielen ilmaisutarpeet. Opiskelija oppii esittelemään
itsensä, kertomaan omasta taustastaan ja perheestään. Hän oppii myös
asiointifraaseja ja ostossanastoa sekä esim. sopimaan tapaamisen.
Kurssi huomioi kirjakielen ja puhekielen erot, joten kurssin avulla voi
harjoitella myös puhekielen ääntämistä.

Työelämän englantia
Yhteistuotanto: Promentor Solutions Oy ja Helsingin suomenkielinen työväenopisto
Käsikirjoittaja: johtava kieltenopettaja, Heikki Tulkki
Työelämän englannin osaamisen tarve lisääntyy jatkuvasti. Interaktiivinen verkkomateriaali perehdyttää oppijan työelämän tilanteisiin. Kurssi
on tarkoitettu sekä työssä käyville henkilöille että työelämään valmistaville oppilaitoksille. Tavoitteena on helpottaa työelämän englannin
hallintaa ja monikulttuurisen työelämän ymmärtämistä.

OPISKELIJOIDEN PALAUTETTA
Joustavaa ajankäyttöä
“Oppitunnit ja verkkomateriaalin omatoiminen käyttö on toimiva kokonaisuus.”
“Ajankäyttö joustavampaa, kun ei ole sidottu tiettyyn aikaan ja paikkaan.“
“Opiskeluajan voi valita milloin itselle sopii. Ohjaajan avustuksella voi selvitellä vaikeampiakin
asioita kasvotusten tai viestien välityksellä. Tunneilla tapaa myös muita innokkaita opiskelijoita.”
“Tartuin mielenkiintoiseen uuteen tapaan opetella.”

Tukea kotona kertaamiseen
“Halusin kerrata oppimani asiat, verkkokurssi sopii omaan aikatauluuni.”
“Voi opiskella omassa tahdissa kotona ja juuri niitä asioita, joissa itse tarvitsee kertausta.”
“Ääntämiseen saa tukea kotona, sillä lausumista pystyy harjoittelemaan ohjelman avulla.”
“Parasta verkkomateriaalissa / -tehtävissä oli käytön helppous.”

LISÄARVOA YHTEISTYÖSTÄ YRITYKSILLE
Mika Lackman

toimitusjohtaja, Viope Solutions Oy

”Suomen Verkko-Opisto -hanke tuo uskottavuutta sekä Suomessa että kansainvälisesti. Hankkeen kautta yritys on myös pystynyt laajentamaan asiakaskuntaansa uusille oppilaitosryhmille.”

Reijo Toivonen

toimitusjohtaja, Mikrolinna Oy

“Hankkeessa on saatu näkyvyyttä ja uskomme yrityksen vientimahdollisuuksien parantuvan
hankkeen laajan verkoston kautta. Useat tuotteet odottavat
jakelukanavan kautta avautuvia mahdollisuuksia.”

Tobias Andersin

markkinointi- ja myyntijohtaja, Rockway Oy
“Hanke on avannut meille mittavan
oppilaitosmyynnin.”
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