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Mobiilia oppimista

Netti- ja ilmiökoulutustiimi määritteli vuoden 2010 
lopulla yhdeksi kehittämistehtäväkseen mobiilioppi-
misen eteenpäin viemisen. Kevään aikana järjestet-
tiin muutama tapahtuma, jossa hyödynnettiin mo-
biililaitteita ja -sovelluksia. Tarkoituksena oli kerätä 
kokemuksia, opetella uusia välineitä, saada ja tuot-
taa elämyksiä sekä ennen kaikkea koettaa selvittää 
sitä, mitä lisäarvoa mobiili voisi tuoda opiskelijoi-
demme ja opettajiemme arkeen ja oppimiseen. 

Maaliskuussa haastoimme opiskelijoitamme ja 
Opiston henkilökuntaa sammuttamaan Earth Hour 
-tapahtuman aikana valot ja tuotimme tunnelmal-
lisia kynttiläkuvia sekä Twitter-virtaa kuvablogiin 
http://ehmoments.tumblr.com/. Huhtikuussa haim-
me ITK-konferenssivieraiden kanssa erilaisia ku-
vakulmia Aika ja energia -ilmiöön http://ooaika.
tumblr.com/. 

Kesäkuussa Opiston koko henkilökunta vietti yh-
den aamupäivän mobiileilla luontorasteilla http://
luontoon.tumblr.com/ elokuvia, nettiradiota, kuvia, 
blogeja ja - uskokaa tai älkää - isoäidin neliöitä vir-
katen. Mobiili taipuu näköjään myös palvelemaan 
käsityöharrastuksen herättämistä.

Syyskuussa järjestetyssä mobiilipajassa rakenneltiin 
omia digikarttoja, tuotettiin ääntä verkkoon ja strii-
mattiin elävää kuvaa suoraan verkkoon. Välineistä 
otettiin haltuun Googlen omat kartat, Audioboo ja 
Bambuser.

Nettilukio kutsuttiin myös mukaan viiden muun lu-
kion yhteiseen hankkeeseen, Mobiilioppiminen lu-
kiolaisen arjessa. Hankkeen tekemiset käynnistyvät 
kunnolla vuoden 2012 puolella, joten mobiilikoke-
muksia luvassa lisää seuraavassakin vuosikertomuk-
sessa.

Ilmiömäistä oppimista

Ilmiöpohjainen oppiminen sai vuoden 2011 aikana 
uutta draivia. Opiskelijoita on tullut matkan varrella 
lisää mukaan, ja tekeminen on laajentunut verkosta 
myös lähelle. Tekijät ovat innostuneita ja tekeminen 
innostavaa. Se näkyy mm. siinä, että useampikin 
opiskelija on jäänyt pahasti koukkuun (http://studyt-
hings.wordpress.com/) ilmiöpohjaiseen oppimiseen 
ja hyppää mukaan tähän opiskelutapaan ilmiöstä 
toiseen. Yksi koukuttuneista kertoi omaa ilmiötari-
naansa Otavassa kesäkuussa järjestetyssä ilmiöpoh-
jaisen oppimisen pajassa http://www.youtube.com/
watch?v=QmhXZmmEU3s&feature=youtu.be.

Kalenterivuoden 2011 aikana tutkimuksen kohteena 
oli kuusi ilmiötä:

•	 matkailun tulevaisuus
•	 hyvinvointivaltio
•	 aika ja energia
•	 toinen todellisuus
•	 onnellisuus
•	 suomalaisuudet

Otavan Opiston nettikoulutuksen vuosi 2011 oli täynnä vauhtia 
ja vaarallisia tilanteita. Tai ainakin sitä vauhtia. Opiskelijoita tuli 
ja meni, hankkeita käynnistyi ja päättyi, ilmiöiden lisäksi pelit 
ja mobiili nousivat puheenaiheiksi, kysyntää ja kiinnostusta riitti 
sekä kaukana että lähellä, oppimistakin toivon mukaan tapah-
tui - tiskin molemmilla puolilla. Tämä toimintakertomus raottaa 
omalta osaltaan ikkunaa nettilukion, nettiperuskoulun ja Kampus 
Internetixin tekemisiin vuonna 2011.

http://ehmoments.tumblr.com
http://ooaika.tumblr.com
http://ooaika.tumblr.com
http://luontoon.tumblr.com
http://luontoon.tumblr.com
http://studythings.wordpress.com
http://studythings.wordpress.com
http://www.youtube.com/watch?v=QmhXZmmEU3s&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=QmhXZmmEU3s&feature=youtu.be
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Matkailun tulevaisuutta tutkittiin tällaisella aikataululla

Onnellisuus-ilmiön aikana Otavan Opiston moni-
kulttuurisen linjan opiskelijat kyselivät Otavan ala-
koulun oppilailta, Otavan päiväkodin eskareilta ja 
Otavan senioireilta, mitä onni oikein on. Tuloksena 
syntyi mm. Onnellisen kansan radio (http://audio-
boo.fm/onnellisuus) ja kuvataidenäyttely (http://
ooilmiot.posterous.com/lasten-nakoinen-onni). 
Muita jälkiä ilmiöpohjaisesta oppimisesta ilmiöiden 
kotipesässä osoitteessa http://ilmiopohjaisuus.ning.
com/.

Pelillistä oppimista

Pelipedagogiikka nousi vuoden 2011 kuluessa kuu-
maksi puheenaiheeksi sekä epämuodollisissa kah-
vipöytäkeskusteluissa että vähän virallisemmillakin 
foorumeilla. Nettilukion biologian kurssilaiset saivat 
vuoden lopulla jo vähän esimakua siitä, miten pelil-
lisyyttä voisi toteuttaa verkko-opiskelussa. Lukiolai-
set hyppäsivät - kukin omassa roolissaan - Beagle-
aluksen kannelle ja purjehtivat Darwinin matkassa 
Galapagossaarille. 

Matkan aikana opiskelijat pohtivat ekologian ai-
healuetta keskustelun kautta. Matkaa elävöitettiin 
videoiden ja luettujen Darwinin päiväkirjaotteiden 
avulla. Kurssin loppuosaan opiskelijoille oli luotu 
virtuaalinen pelilauta Galapagossaarten eri kohdis-
ta ja niistä löytyi tehtäviä ratkaistavaksi mm. evoluu-
tion näkökulmasta. 

http://audioboo.fm/onnellisuus
http://audioboo.fm/onnellisuus
http://ilmiopohjaisuus.ning.com/
http://ilmiopohjaisuus.ning.com/
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Tapahtumia ja tapaamisia

Nettikoulutukset ja tapamme toteuttaa opetusta ja 
oppimista kiinnostivat myös toisia oppilaitoksia ja 
hankkeita vuonna 2011. Saimme kutsuja eri puo-
lille Suomea puhumaan seminaareihin, koulutta-
maan, vetämään learning caféita ja työpajoja. Var-
sinkin vuoden lopulla saimme vieraita myös paikan 
päälle Otavaan tutustumaan toimintaamme. 

Suurin Otavassa järjestämämme tapahtuma oli il-
miöpohjaisen oppimisen teemapaja 9.-11.6. Pajas-
sa otettiin selvää siitä, mitä ilmiöpohjainen oppimi-
nen oikein on ja miten sitä voi koulussa toteuttaa. 
Teemaa lähestyttiin moninäkökulmaisesti sekä teori-
an että käytännön kautta. Kaikki pajan ilmiömäiset 
esitykset ovat  tallessa ja niihin on palattu ja pa-
lataan vielä varmasti monen monta kertaa. http://
www.viddler.com/search/1106paja.

Marraskuun alussa järjestettiin lähitapaaminen, 
johon osallistui opiskelijoita sekä nettilukiosta että 
-peruskoulusta. Opiskelijakavereihin sekä henkilö-
kuntaan tutustumisen lisäksi lähitapaamisen aikana 
pureuduttiin muun muassa opiskeluhyvinvoinnin 
teemaan. Lisäksi opiskelijoilla oli mahdollisuus saa-
da ohjausta eri aineiden opettajilta ja ohjaajilta. 

Linkkien takana on tallessa ohjaajien tunnelmia lä-
hitapaamisesta:
http://audioboo.fm/boos/541308-nettilukion-ja-
nettiperuskoulun-lahitapaaminen 
http://audioboo.fm/boos/541362-hyvinvointipeli 

Lähitapaamisen iltaohjelma huipentui bändilinjan 
(http://www.bandilinja.fi) musisointiin. Lavalle kipu-
si myös yksi nettilukion opiskelija esittämään omaa 
tuotantoaan.  

Kultakala nimeltä Muikku 

Myös oppimisympäristömme Muikku kiinnostaa 
muitakin kuin omia opiskelijoitamme. Muikku on 
kuitenkin aika tarkka kala omasta yksityisyydestään 
eikä mielellään päästä satunnaisia kulkijoita sulje-
tulle osastolleen. Siksi teimme Muikusta esittelyvide-
on. Videon avulla pääsee vähäsen kurkistamaan, 
millainen kala se Muikku oikein on ja mitä se on 
syönyt. http://www.viddler.com/v/38ce2aef 

Muikun seuraavan sukupolven suunnittelu pää-
si vauhtiin vuonna 2011. Uusi ja entistä ehompi 
Muikku on tarkoitus ottaa käyttöön vuoden 2012 
lopulla. Nettikoulutuksen väki opiskelijoita myöten 
on ollut mukana oman työ- ja opiskeluympäristönsä 
suunnittelutyössä. 

Uuden Muikun suunniteltuja toiminnallisuuksia

http://www.viddler.com/search/1106paja
http://www.viddler.com/search/1106paja
http://audioboo.fm/boos/541308
http://audioboo.fm/boos/541362
http://www.bandilinja.fi
http://www.viddler.com/v/38ce2aef
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Ohjauksesta 

Opiskelijoiden vertaisohjaus sai vuoden aikana uut-
ta voimaa. Opiskelijatutorit järjestivät tapaamisia 
Muikun chatissa ja perustivat Facebookiin opiske-
lijoiden oman aktiivisesti toimivan Muikkuverkko-
ryhmän. Myös ohjaajat olivat tavattavissa Muikun 
chatissa. 

Vuonna 2011 ohjaustiimin asema vakiintui osaksi 
opiston tiimirakennetta. Erityisesti opintojen alku-
vaihetta pyrittiin tukemaan napakammalla yksilö- ja 
ryhmäohjauksella. Ohjauskeskusteluja käytiin ai-
empaa enemmän Adobe Connect -ympäristössä. 
Vuoden lopulla kehiteltiin ideaa kahden ohjaajan 
pienryhmästä. Kokeilulla on tavoitteena jakaa hyviä 
käytänteitä ohjaustyössä sekä helpottaa pienryhmä-
ohjauksen alkuvaiheen ruuhkaa.

Hankkeista lisävirtaa

Vuosi 2011 oli te@ch.us-hankkeen (www.teachus.
eu) toinen ja viimeinen toimintavuosi. Hankkeen 
puitteissa järjestettiin opettajien koulutusten lisäksi 
webinaarisarja, jonka teemat vaihtelivat Twitteristä 
Diigon kautta jaettuihin dokumentteihin. Tunnelma 
webinaareissa oli kuin Euroviisuissa ikään osallis-
tujien edustaessa lukuisia Euroopan kansalaisuuk-
sia. Otavan Opisto hostasi kaikki webinaarit, ja ne 
myös tallennettiin. Tallenteet löytyvät te@ch.usin 
sivustolta (www.teachus.eu/webinars) Hankkeen 
loppuraportti kirjoitettiin vuoden lopulla ja saman 
tien laitettiin jo samalla porukalla uutta hakemusta 
koukkuun. 

Mobiilioppiminen lukiolaisen arjessa -hankkeen 
päätös saatiin vuoden 2011 puolella, mutta itse te-
keminen pääsee vauhtiin vasta vuonna 2012.

AVO2-hanke sai myös myönteisen päätöksen aivan 
vuoden loppumetreillä. Nettikoulutus on mukana 
ison hankekokonaisuuden osahankkeessa nimel-
tään Toimikas. Toimikkaassa kehitetään aktiivisen ja 
toiminnallisen oppimisemalleja hämeenlinnalaisten 
koulujen ja Suomen e-oppimiskeskuksen kanssa 
vuosina 2012-2013.

Uusia opiskelijoita ja ohjaajia

Nettikoulutuksen ovella oli vilkasta myös vuonna 
2011. Hakemuksia nettilukioon tuli vuoden aika-
na yhteensä  peräti 739. Vuoden aikana nettilukion 
jätti 374 opiskelijaa ja urakan valmiiksi asti saattoi 
39 opiskelijaa. Nettiperuskoulun puolella aloitti 67 
uutta opiskelijaa ja valmistui 10. Myös aineopiskeli-
jalinjalta 5 opiskelijaa teki opintonsa loppuun ja sai 
lukion päättötodistuksen.
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Nettikoulutuksen eteen töitä tekee yhteensä 43 
opettajaa ja ohjaajaa. Sivutoimisia aineenopettajia 
heistä on 23. Uutena historian ja yhteiskuntaopin 
aineenopettajana aloitti Henna Heiskamo (terve-
tuloa, Henna!). Musiikin opettajan tehtävää hoiti 
Tikkasen Jukan vuorotteluvapaan aikana Esa Lilja 
(kiitos, Esa!). Englannin opettamista Sivénin Miian 
äitiysloman sijaisena jatkoi Eeva Lehikoinen (thanks, 
Eeva). Verkko-ohjaajien puolellakin tapahtui pien-
tä liikehdintää, kun Pöystin Eveliina jäi kotiin hoi-
tamaan kahta pientä poikaansa ja Kotkarannan 
Saara (tervetuloa Saara!) tarttui Even tehtäviin net-
tilukiolaisten ohjauksessa. Lisäresurssia joukkoon 
toi syksyllä Saana Wolff. Saana ohjaa opiskelijoita 
nettiperuskoulun puolella (hienoa kun tulit Saana, 
ohjauksella on kysyntää). 

Nettikoulutuksen tukijalat seisovat opettajien ja oh-
jaajien lisäksi tukevasti Otavan Opiston hallintotii-
missä, sisältötiimissä, rehtorin Majakka-huoneessa 
ja puutalon yläkerran koodarikopissa. Ja ilman lä-
hes kahtatuhatta opiskelijaammehan me emme olisi 
mitään. Iso kiitos siis koko jengille vuodesta 2011!

Vuosikertomus on kirjoitettu yhteisöllisesti jaetussa 
dokumentissa.

Otavassa maaliskuussa 2012


