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36. RYHMÄNHALLINTA

Miten tehdä hybridiopetuksesta asynkronista

TAUSTA

Aikuiskoulutuksessa oppiminen ja opettaminen voi tapahtua asynkronisesti,
kun osallistujat eivät voi osallistua tunneille/aktiviteetteihin reaaliaikaisesti.
He voivat seurata niitä myöhemmin erilaisten välineiden kautta, jotka säilövät
materiaaleja (video, audio, diat, kuvat ja erilaiset tekstit, kyselyt jne.), sekä
sallivat asynkronisen vuorovaikutuksen, kuten chatit ja foorumit tietyillä
alustoilla (esim. Google Classroom) tai kurssia tai tehtävää varten erityisesti
luodut (esim. WhatsApp chatti).

TEOREETTINEN POHJA

Asynkronisen oppimisen ja opettamisen välineet ovat todistetusti hyvin
käytännöllisiä resursseja, varsinkin aikuiskoulutuksessa. Ne mahdollistavat
oppimisaikataulujen vapaamman järjestelyn ja liikkumisongelmien
ratkaisemisen (etäisyys, henkilökohtaiset tilanteet).

TEHTÄVÄ PÄHKINÄNKUORESSA

Hyvin rakennettu etätunti (esim. taidekasvatus tai vieraat kielet),
opetusmateriaalien verkkovarasto ja chattien sekä foorumien käyttö sallivat
kouluttautumisen asynkronisesti henkilöille, joille tämä on tarpeellista.
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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

Kerro opiskelijoille, että materiaalit ovat saatavilla ja
pyydä heitä katsomaan ennakkoon tehty
luento/video/dia-show (esim. liittyen taiteeseen tai
paikalliseen kulttuuriperintöön).
Pyydä osallistujia täyttämään kysely/tehtävä määrätyn
aikarajan sisällä: esim. kysely suljetuilla kysymyksillä
Google Formsissa ja/tai kirjoitetut vastaukset avoimiin
kysymyksiin (esim. taidetunnilla lyhyet kuvatekstit tai
kommentointi taideteoksiin).

Toinen vaihtoehto on, että osallistujat lähettävät 1-2
kysymystä chattiin toisia opiskelijoita tai opettajaa
varten.

Katso vastaukset ja julkaise ne ryhmälle kyselyn
muodossa (esim. Google Formsin kautta).
Pyydä osallistujia vastaamaan kyselyyn.
Kommentoi kyselyä ja sen vastauksia kirjoitetussa tai
suullisessa muodossa.

1.

2.

3.

4.
5.

Mahdollistaa kaikille osallistujille luoda oma
oppimisaikataulu.
Luoda senioreille tai liikkumisongelmaisille mahdollisuus
osallistua.

Tavoite

Valmistautuminen

Valmistele opetusmateriaalisetti (video, audio, diat, kuvat
ja erilaiset tekstit, kyselyt jne.). Didaktiset materiaalit
voivat olla alkuperäisiä tai linkkien kautta tarjottuja (aihe,
kieli, pituus, tai videon/audion kesto tulee ilmaista
selkeällä tavalla).
Luo systeemi opetusmateriaalien säilytystä ja käyttöä
varten (esim. virtuaaliluokka käyttäen Google Classroom
tai yksinkertaisesti vain ryhmälle luotu WhatsApp-ryhmä
ja jaettu kansio).
Luo ohjekirja opetusmateriaalin oikeaoppista ja
tehokasta käyttöä varten.
Lataa ja järjestä materiaalit valitulle alustalle. 
Taidetunnin didaktisen materiaalin tulee sisältää
runsaasti hyvälaatuisia kuvia selosteiden kera.

Verkossa, hybridi

60 - 90 minuuttia

10-20

Yksilö- ja ryhmätyö


