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35. RYHMÄNHALLINTA

Miten toimia teknisten ongelmien ilmetessä

TAUSTA

Aikuisopetuskeskuksissa erityisesti vanhemmat ja syrjäisillä seuduilla asuvat
henkilöt voivat hyötyä uusien digivälineiden käytön oppimisesta. Tällöin
ilmenee kuitenkin usein ongelmia hitaan netin, puuttuvien välineiden tai
ikään liittyvien ongelmien takia (esim. näkö-, kuulo- ja muistiongelmat jne.).

TEOREETTINEN POHJA

Materiaalien jakaminen verkossa voi olla haastavaa teknisten ongelmien
takia. Ryhmänvetäjän tulisi huomioida mahdolliset ongelmat etukäteen ja
tarjota turvallinen ja tukeva ympäristö uusien jakamisalustojen ja -tyylien
opettelulle. Seniorit saattavat tarvita enemmän kannustusta uusien
digivälineiden käyttöön. Käytännölliset yksityiskohtaiset ohjeet olisi hyvä
jakaa paperilla ja/tai linkkien kautta, mikä alentaa kynnystä digivälineiden
käyttöön.

TEHTÄVÄ PÄHKINÄNKUORESSA

 “Jos kohtaan ongelmia...”, “Kuka auttaa minua?” – Osallistujia pyydetään
tunnistamaan teknisiä ongelmia ja ohjataan niiden ratkaisussa ehdotusten ja
ohjeiden avulla.
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Tehtävä/Ratkaisu

KONTAKTITYYPPI

AIKA

OSALLISTUJAMÄÄRÄ

TEHTÄVÄTYYPPI

KOHDERYHMÄ

VAIHTOEHTO
TEHTÄVÄÄN

Aikuisopiskelijat
Senioriopiskelijat

Tämä tehtävä voidaan
helposti muokata mille
tahansa oppitunnille ja
kohderyhmälle
sopivaksi.

Yksityiskohtaiset ohjeet

ovatko he löytäneet hyödyllistä tietoa.
onko kerätty tieto tarpeeksi selkeää/riittävää, jotta he kykenevät 
jatkamaan itsenäisesti ongelmanratkaisemiseksi vai tarvitsevatko he 
enemmän apua.

1.  Pyydä osallistujia tunnistamaan yhdestä kahteen teknologista 
ongelmaa, jotka he haluavat ratkaista pikaisesti, ja pyydä heitä 
kertomaan ne (suullisesti tai kirjoitetussa muodossa chatin kautta).
2.  Vastausten perusteella jaa osallistujat pareiksi.
3. Pyydä pareja etsimään tietoa valmistellusta ohjeesta ja netistä 
(opettaja/ryhmänvetäjä neuvoo parhaimmat sivut).
4.  Pyydä osallistujia kymmenen minuutin jälkeen (nopea äänestys 
voidaan järjestää tätä varten): 

5. Vastauksista huolimatta ohjaa osallistujat asentamaan sovellus, joka 
sallii etäyhteyden heidän koneisiinsa (esim. TeamViewer tai AnyDesk).
6. Anna jokaiselle parille yksinkertainen harjoitus tehtäväksi noin 10 
minuutissa: Esim. jos ongelma on “Kuinka voi ladata kuvia kännykältäni 
tietokoneelle?”, tehtävä voisi olla: “Lataa 10 kuvaa kännykältäsi 
tietokoneelle ja luo niille tarkoitettu kansio työpöydälle.”
7. Auta osallistujia tarpeen mukaan: etäapu annetaan asennetun 
sovelluksen kautta (esim. TeamViewer tai AnyDesk).
8. Tarjoa palautetta suoritetusta tehtävästä. 
9. Esitä lopuksi yksityiskohtaiset ohjeet, kuinka uutta digivälinettä 
käytetään (esim. Google Ads).
10. Muista tehtävän aikana korostaa, että osallistujat voivat pyytää apua 
koska vain ja varmista, että heillä on tuettu olo.

Helpottaa digivälineiden käyttöä. 
Tukea osallistumista ryhmätöihin.
Luoda turvallinen digivälineiden käyttöympäristö aikuisille, varsinkin
yksinäisille ja syrjäseudun asukkaille.

Tavoite

Valmistautuminen

Valmistele lyhyt kirjoitettu tutoriaali, joka pitää sisällään alustavat 
ohjeet, jotka sopivat tietokoneelle, älykännykälle tai tabletille (PDF- 
tiedosto ladattavaksi tai lähetettäväksi).
Arvioi ja valitse yksinkertaisin verkkoviestintäalusta, joka sopii erilaisiin 
tehtäviin (Skype, Zoom, Meet): helppokäyttöisyys sallii paremman 
keskittymisen sisältöön toimintajärjestelmien sijaan.
Valmistele lyhyt lista vuorovaikutussäännöistä, jotka jaat chatissa.
Valmistele kysely liittyen välineisiin, keskeisiin digilähteisiin ja -taitoihin 
(älykännyköiden, tablettien ja tietokoneiden käyttö), nettiin pääsy ja 
verkkoviestintäsovellusten käyttö. 
Kyselyn tulosten perusteella voi järjestää henkilökohtaisia tapaamisia 
perustaitojen opettelua varten: miten yhdistetään nettiin, 
verkkoviestintäsovelluksen käyttö ja perustoimintojen käyttö (esim. 
kansioiden käyttö, sähköposti, editointiohjelmat, virusturva jne,).

Verkossa, hybridi, kontakti
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