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23. MOTIVAATIO

Kuinka kannustaa osallistujia jakamaan tietoutta, mitä heillä on 

entuudestaan eri aiheista ja parantaa tiedonjakamista

TAUSTA

Kortti keskittyy digivälineiden käyttöön aikuiskoulutuksessa. Vanhemmat
oppijat ja seniorit saattavat tuntea digitaitonsa puutteellisiksi. Digivälineet
ovat voimakas keino estää syrjäytymistä. Puutteelliset digitaidot ja
puutteellinen koulutus niiden käyttöön korostavat kuitenkin etäviestinnän
haasteita.

TEOREETTINEN POHJA

Tiedonjakaminen tarkoittaa prosessia, jossa tietoa vaihdetaan, mikä saattaa olla
eksplisiittistä, kuten dokumentteihin tai toimintatapoihin pohjautuvaa, tai
hiljaista tietoa eli suoraan kokemukseen pohjautuvaa. Tiedonjakaminen on
hyödyllistä sekä jakajalle että vastaanottajalle, ja se kannustaa  nokkeluuteen ja
mukautuvuuteen. Ryhmätyötehtävät ovat ideaalisia osallistujien tiedon- ja
taidonjaon kannustamiseen. Hyvä esimerkki on kirjakerhot tai lukuryhmät, jotka
ovat hyvin suosittuja ja auttavat rakentamaan positiivisia suhteita ihmisten välillä.

TEHTÄVÄ PÄHKINÄNKUORESSA

 Lukuryhmien tehtävät suunnitellaan tarkasti siten, että luodaan
mahdollisuuksia tiedon- ja taidonjakamiseen  käyttämällä eri
työskentelytapoja (ryhmissä, pienryhmähuoneissa, yksilönä). Osallistujat luovat
lopullisen tuotoksen, joka voi olla PowerPoint-esitys tai  mainoslehtinen.
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Tehtävä/Ratkaisu

K O N T A K T I T Y Y P P I

A I K A

O S A L L I S T U J A M Ä Ä R Ä

T E H T Ä V Ä T Y Y P P I

K O H D E R Y H M Ä

V A I H T O E H T O
T E H T Ä V Ä Ä N

Aikuisopiskelijat
Senioriopiskelijat

Tämä tehtävä voidaan 
muokata myös muiden 
kohderyhmien tarpeisiin.

Yksityiskohtaiset ohjeet

Aloita pöytäkeskustelu ja kutsu osallistujat vuorollaan (etänä tai 
livenä) jakamaan ensivaikutelmansa, tunteensa ja arvionsa kirjasta 
käyttäen yhtä tai kahta lausetta. Keskustelu nauhoitetaan (noin 
15–20 min).
Pyydä osallistujat valitsemaan yhteenvetotehtävä suoritettavaksi:

Esitelmädiat kirjasta.
Mainoskutsu mukavaan tapaamiseen, jossa jaetaan tapoja, 
tottumuksia ja makuaistimuksia liittyen kirjan tai kirjailijan 
ympäristöön tai alkuperään. Jaa yhteenvetotehtävä (a tai b) osiin, 
jotka jaetaan pienryhmille.

Muodota pienryhmiä virtuaalihuoneisiin, jossa he suorittavat 
tehtävät (tiedonetsimistä, tekstin kirjoittamista, kuvien valitsemista 
1–2 diaa varten/1-2 mainososiota varten; 30min).
Jaa pöytäkeskustelun nauhoitteet ryhmän kanssa jaetun kansion tai 
sosiaalisen median kautta.
Pyydä ryhmäläisiä lähettämään työnsä WhatsApp-ryhmän kautta.
Esittele käytettävä ohjelmisto (esim. Power Point, Prezi, Google document, 
blisher, jne.) ja käytä esimerkkinä tuotettuja materiaaleja.
Neuvo vielä lopuksi, miten ohjelmisto ladataan ja pyydä kaikkia osallistujia   
testaamaan sen käyttöä tuotettujen materiaalien avulla (henkilökohtainen 
läksy).
Sovi aika seuraavalle tapaamiselle, jossa keskustellaan, mitä on saavutettu 
ja tehdään töiden yhteenveto.
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Luoda ryhmätuotos, jossa näkyy tiedon- ja taidonjakaminen. 
Omaksua paremmat kielelliset ja digitaaliset taidot.
Oppia käyttämään lukuryhmän chattia ja sosiaalista mediaa oikein 
(WhatsApp, Messenger, Facebook, jne.) sekä lisätä yhteistyötä ja 
sosiaalisuutta. 

Tavoite

Valmistautuminen

Luo nettikysely (Google Forms), ja valitse luettava kirja osallistujien 
ehdotuksista (tehty ryhmälle luodun WhatsApp-sovelluksen 
kautta).
Luo jaetut kansiot (Google Drive), jotta tuotetut materiaalit ovat 
aina saatavilla kaikissa vaiheissa. 
Pyydä osallistujia (WhatsApp-ryhmän kautta): 

käyttämään tarjottuja lähteitä ja hakukoneita lisätiedon 
saamiseen kirjailijasta ja kirjan taustasta.
lukemaan kirja-arvosteluja.
ostamaan kirja (e-kirjana jos mahdollista), ja lukea se annettuun 
päivämäärään mennessä.

Ota yhteyttä kirjailijaan ja varaa verkkotapaaminen ryhmää varten.

Ennakkovalmistautuminen: Katso Kortti 21. 

Verkossa, hybridi, kontakti

60 – 90 minuuttia

8-12

Yksilö- ja ryhmätyö


