JOKO-opintojakson palautekysely
1. Mitkä ovat keskeisimmät asiat, jotka olet oppinut JOKO-opintojakson aikana? Nimeä vähintään
kolme asiaa
Vastaajien määrä: 23
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-että tekniikka on monimutkaisempaa kuin luulin
-että kurssi on vaativa

Kuten huomaatte, en muista kurssista opeltavia asioita. Aika ja huomio ja kognitiiviset kyvyt venyivät
ympäristöstä ja asiasta toiseen poppimiseen, mutta eivät niiden takana olevan asian opiskeluun.
Olen oppinut käyttämään blogia minulle mielekkäällä tavalla.
Olen havainnut affordanssi -käsitteen käyttökelpoisuuden monessa yhteydessä.
Adaptiivisen asiantuntijuuden käsite syveni.
- teknologiset sovellukset ACP, prezi, mindmeister
- affordanssit käsitteenä
- ryhmässä työskentelytaidot
Blogin käytön idea, mitä merkitystä hyvällä blogilla voi olla.
Affordanssit: mitään sovelluksia ei kannata käyttää, ellei niillä ole jotain todellista hyötyä ja apua oppimiselle.
Asiantuntijuus: mielenkiintoinen ja monisäikeinen asia, paljon muutakin kuin formaalin opetuksen tulos.
Affordanssin käsite; affordanssien teknologiset, sosiaaliset ja pedagogiset ulottuvuudet.
Blogin käyttö oman oppimisen välineenä ja ammatillisena työvälineenä.
Teknoligisten apuvälineiden käyttö oman oppimisen ja yhteisöllisen oppimisen tukena.
Olen jo aiemmin havainnut, että koulutusjärjestelmässä on tarve uudistua ja ottaa käyttöön oppimista tukevia
apuvälineitä - JOKO-opintojakson aikana tämä tarve on tullut yhä ilmeisemmäksi. Aiheeseen perehtyessäni
olen havainnut myös, että kehitystä on tapahtunut, tapahtumassa ja koulutusjärjestelmässä on kykyä uudistua.
Tämä lisää uskoa myös omiin mahdollisuuksiini vaikuttaa koulutusjärjestelmässä; vaikka en itse työskentele
koulutusjärjestelmän sisällä, huomaan mahdollisuuden vaikuttaa tilanteissa, jolloin ohjaan ammatillisessa
kuntoutuksessa olevia opetusalan ammattilaisia uudistumaan.
Tieteellisen kirjoittamisen perusteet, arviointi ja lähdeviitteet.
Blogityöskentelyn voimauttavuus.
Uudet ideat some-työkaluista.
1) Tärkeimpiä alan käsitteitä (affordanssi ym.)(
2) LMS ja PLE: mikä niiden ero on
3) Tieteellisen artikkelin rakenne
Olen oppinut jonkin verran käyttämään sellaisia teknologisia sovelluksia, joita en ole koskaan ennen käyttänyt:
wordpress, adope connectpro.
Reflektoivan artikkelitehtävän myötä olen päässyt jossain määrin tiedostamaan, mikä on teknologian merkitys
suomalaisessa yhteiskunnassa, mitä ovat sosiaaliset ohjelmistot ja niiden merkitys sekä oppimistutkimusten
tuomaa tietoa.
Luennot ovat antaneet tietoa oppistutkimuksesta sekä teknologian merkityksestä nyky-yhteiskunnassa.
Peruskäsitteitä, TVT-sovelluksia, tietokantojen käyttö
1. JOKO-jakso avasi minulle uuden maiseman niin koulutusteknologian kuin teoriatiedon osalta.
2. ACP:n käyttö ja sen mahdollisuudet ryhmätyöskentelyn välineenä ennen kaikkea, mutta myös muiden
esiteltyjen sovellutusten harjoittelu perehdyttivät minut tähän minulle aikaisemmin tuntemattomaan maailmaan.
3. Tieteelisen tekstin arviointitehtävä opetti prosessoimaan ja lukemaan tieteellisiä artikkeleita.
4. Opin blogityöskentelyn alkeet.
-teknistä osaamista opin käyttämään purot.nettiä, ac-lukupiirin toiminta tuli tutuksi ja lisäksi käytin mindMaister
työkalua opintojen aikana.
-teoriassa opin opiskelu tekniikan merkistyksetä teknologia tuetussa oppimisympäristössä sekä opettajan
roolista työskentelyn aikana.
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Tieteellisen tekstin kirjoittaminen ja arvionti. Opin arvioimaan erilaisia netti sovelluksia ja mikä on ollut parasta
kirjoittamaan blogia.
Käyttämään blogia,ja acp:tä, tutustunut koulutusteknologiaan yleisesti,
Olen oppinut koulutusteknologian peruskäsitteistöä ja käyttämään joitakin teknologisia sovelluksia, sekä
tunnistan asiantuntijuuden piirteitä sosiaalisen oppimisen kontekstissa
- Tieteellisen tekstin arvioiminen
- Erilaisten sovellusten käyttömahdollisuudet opetuksessa
- Olen ymmärtänyt, että koulutusteknologiaan törmää nykyään kaikessa opiskelussa, joten on parempi, että
myös itsellä on taitoja käyttää ja kehittää erilaisia tapoja toimia, vaikka tietotekniikka ei alunperin olisikaan se
kaikista omin juttu.
Opin lukemaan tieteellisiä artikkeleita
Opin keskeiset käsitteet
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Opin käyttämään tietoteknisiä sovellusohjelmia oppimisen tukemisessa
Tutustuminen erilaisiin ja erityyppisiin sovelluksiin ja niiden soveltamismahdollisuuksiin.
Ryhmädynamiikkaa ja siihen liittyviä asioita.
Artikkeleiden tieteellistä arviointia.
Koulutusteknologinen teoreettinen tieto.
asiantuntijuus, blogin teko, tieteellinen teksti
Joko-jaksolla keskeisimmiksi teemoiksi tuli orientoituminen koulutusteknologian opintoihin lähinnä lukemalla
erilaisia artikkeleita ja tutustumalla erilaisiin teknologisiin sovelluksiin ja miten niitä voidaan hyödyntää
oppimisen tukena ja välineinä. Opintojaksolla tutustuttiin yksilöllisiin oppimismenetelmiin, mutta ennen kaikkea
yhteisöllistä työskentelyä hyödyttäviä erilaisiin teknologiasovelluksiin.
Artikkelin arvionti jäi mieleen viimeisempänä - eli tieteellisen kirjoittamisen perusteet
Lukupiiristä keskustelun ja reflektion vaikutus lukemiseen
Yleisesti erilaisten sovellusten oppiminen
Teknologian merkitys opetuksessa, keskeisimpiä tieto- ja viestintätekniikan sovelluksia, opettajan
asiantuntijuus.
-mitä koulutusteknologia tarkoittaa ja millaisena sen rooli nähdään yhteiskunnassa
-kasvatustieteen käytännöt opetuksessa ja vähän tutkimuksessakin
-käytännön koulutusteknologian taitoja
1.Tutustuin uusiin nettiympäristöihin ja opin käyttämään niitä ryhmätöissä.
2.Tiedän aiempaa enemmän asiantuntijuuden määrittelemisestä sekä henkilökohtaisella että ryhmän tasolla.
3.Sain hyviä henkisiä ja fyysisiä työkaluja tehdä ryhmätöitä erilaisten ja entuudestaan tuntemattomien ihmisten
kanssa.

2. Arvioi asteikolla 1-5, miten hyvin seuraavat JOKO-opintojakson osaamistavoitteet ovat
kohdallasi toteutuneet (1= erittäin huonosti, 5 = erittäin hyvin). JOKO-opintojakson jälkeen osaat:
Vastaajien määrä: 25
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Nimetä oppimisen ja koulutusteknologian
tutkimuksen keskeisiä tutkimuskohteita
Tunnistaa koulutusteknologian
tutkimusalueeseen vaikuttavia yhteiskunnallisia
kehityssuuntia ja strategisia linjauksia
Kuvata yhteisöllisen asiantuntijuuden keskeisiä
piirteitä
Käyttää keskeisiä hyötyohjelmia ja tietoverkkoja
sekä arvioidaa niiden pedagogista
hyödynnettävyyttä
Suunnitella ja toteuttaa digitaalisen portfolion
blogi-ympäristöön
Hakea tietokannoista tieteellisiä julkaisuja ja
arvioida niitä
Tunnistaa tieteellisen tekstin ja sen, mikä
erottaa sen muista julkaisuista
Keskeiset viittauskäytännöt ja
viitteidenhallintaohjelma peruskäytön
Yhteensä

3. Arvioi asteikolla 1-5, miten hyvin seuraavat asiat toteutuivat JOKO-opintojaksolla (1= täysin eri
mieltä, 5= täysin samaa mieltä)
Vastaajien määrä: 25
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Opintojakson luennot edistivät oppimistani
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Opintojakson harjoitukset edistivät oppimistani

1

2

6

8

8

25

3,8

0

0

2

5

17

24

4,62

6

9

2

4

3

24

2,54

0

1

8

11

5

25

3,8

0

3

3

10

9

25

4

1

0

3

12

9

25

4,12

0

1

3

11

10

25

4,2

Opintojakso oli minulle hyödyllinen
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Opintojakson ajankohta suhteessa muihin
koulutusteknologian perusopintoihin oli hyvä
Etäjaksojen tehtävät tukivat opintojakson
työskentelyä
Lähiopetusten toteutus tuki opintojakson
työskentelyä
Blogi-sovellus soveltui hyvin opintojakson
työskentelyy
AC-sovellus soveltui hyvin opintojakson
työskentelyyn
Opintojakson työskentelyn osan 1 tehtävät
(artikkeleiden lukeminen, lukupiiri, reflektio
blogiin) olivat mielekkäitä oppimiseni kannalta
Opintojakson työskentelyn osan 2 tehtävät
(harjoitukset, digitaalinen portfolio) olivat
mielekkäitä oppimiseni kannalta
Opintojakson työskentelyn osan 3 tehtävä
(artikkelin arviointi) oli mielekäs oppimiseni
kannalta

Harjoituksissa esiteltyjä ohjelmistoja oli
riittävästi
Harjoituksissa esiteltyjä ohjelmistoja oli liian
paljon
Sain opintojakson aikana riittävästi sisällöllistä
ohjausta
Sain opintojakson aikana riittävästi teknisiin
asioihin liittyvää ohjausta
Sain opintojakson aikana riittävästi
kurssikäytäntöihin liittyvää ohjeistusta
Minulla oli tarpeeksi oppimista tukevaa
materiaalia käytössäni kurssin aikana

4. Mikä opintojaksolla toimi erityisen hyvin ja tuki oppimistasi?
Vastaajien määrä: 24
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Vertaisryhmä.
Blogin käyttömahdollisuudet olivat minulle opintojakson parasta antia.
tiedonkulku nopeaa
Artikkeleiden lukeminen ja blogin tekeminen, kiinnostuin siitä, vaikka en ole nyt vähään aikaan ehtinyt sinne
kirjoittaa. Artikkeleista keskustelemlinen ac:ssä ei minusta meidän ryhmällä toiminut kovin hyvin, älysin
lukupiirin idean vasta myöhemmin.
Eniten olen saanut irti blogiympäristöstä oman oppimisen tukena, ajatusten ulkoistamisessa ja sisäistämisessä
ja löytänyt siitä affordansseja, joista on ilmeistä hyötyä ammatillisessa työssä.
Blogityöskentely!
Ohjaajien "huolenpito" ja ohjeistuksen selkeys. Ryhmäyttäminen ja ilmapiirin luominen opintojen alussa.
Luennot olivat ihan mukavia ja tunnelma oli hyväntuulinen. Reflektointi blogiin tuki oppimista, tosin tehtäviä oli
ehkä vähän liikaa ja ne olivat liian laajoja. Nyt aikaa ei yksinkertaisesti jäänyt tiedon makusteluun ja
rauhalliseen pohdintaan eikä omien havaintojen kirjaamiseen, kun työtä oli paljon ja aikaa rajallisesti.
Opintojakson hyvä suunnittelu: tiiviit, selkeät lähiopetuspäivät sekä selkeä tehtävänanto ja aikataulutus
etäjaksolle.
TVT-sovellusten hyödynnettävyys. Alan kehityy todella nopeasti ja erittäin hyödyllistä on saada ns. syttöjä
käyttökelpoisista sovelluksista. helposti niihin sitten itse perehtyy syvällisemmin, kun tietää mitä on olemassa.
Erityisen hyvin toimi kurssin alussa annettu tukiopetus esim. ACP:n ja Wordpressin maailmoihin pääsemiseksi.
Se tuli oikeaan aikaan ja tositarpeeseen. Pahimman stressin se leikkasi ja pystyin luottamaan, että etäjaksolla
selviän.
Ohjelmien käyttöön perehdytettiin hyvin.
Saimme selkeät ja hyvät ohjeet ja jos ei jotain tiennyt aina saattoi kysyä neuvoa.
Jarin opetustyyli harjoituksissa. Sekä mahtavat sähköpostiohjeet mitä oli tehty ja mitä pitäisi tehdä. Sekä myös
se että nettisivuilta näki mitä oli käsitelty ja mitä käsiteltiin jos niitä tarvi jossain kohdissa kurssia muistella.
Lähipäivät olivat hyviä.
aikataulu oli liiankin tiukka, mutta toisaalta se pakotti kurssin pysymään kasassa
Ohjeistus on ollut selkeätä ja tehtävien tiukka aikataulu kannusti tekemään tehtävät ajallaan. On jäänyt
sellainen olo, että kurssin opettajat ovat aidosti kiinnostuneita opiskelijoiden oppimisesta ja kysyminen on
sallittua. Ei oleteta, että opiskelijat tietäisivät kaiken valmiiksi.
Tehtäväohjeistus oli huippuluokkaa.
Opintojaksolla oli riittävästi mahdollisuuksia sekä itsenäiseen, että ryhmätyöskentelyyn. Yksilötyöskentelyn
pohdinta ryhmässä laajensi näkemystä ja toi asioihin uusia näkökulmia. Koska olen operatiivinen tekijä, niin
pidin erilaisiin sovelluksiin tutustumisesta ja niiden parissa työskentelystä.
luennot
Opintojaksolla käytiin lähipäivien aikana hyvin keskeisimmät käsitteet läpi ja tutustuttiin erilaisiin teknologisiin
sovelluksiin kirjaimellisesti istumalla tietokoneen ääressä teknisen tuen ollessa läsnä ja helposti saatavilla.
Oman ryhmän kanssa pidetyt lukupiirit selvensivät joitain käsitteitä (ymmärtäminen) ja sai tukea omille
havainnoille ja määrityksille sekä pystyi laajentamaan omia ajatuksia.
Kokonaisuus oli nimensä mukainen johdatus koulutusteknologiaan ja toimi hyvin tämän vuoksi.
Yhteisöllinen oppiminen ryhmissä.
AC-kokoukset, yksi artikkeli / keskustelu toimi hyvin oli riittävän vapaamuotoinen tehtävä
Luennot ja lähipäivien työskentely oli motivoivaa ja innostavaa. Ryhmätyöt pitivät minut näiden opintojen
etäjaksoilla mukana opiskelussa.

5. Estikö tai vaikeuttiko jokin oppimistasi? Mikä?
Vastaajien määrä: 22
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Liiallinen tiedonmäärä liian lyhyessä ajassa. Monimutkainen Jarin blogi, josta oli määrä löytyä "kaikkia".
Varmaan löytyykin, jos löytää.
Päässä on sekoittunut mukavasti, mitkä aiheet mihinkin opintojaksoon ovat liittyneet. Tämä vaikeuttaa
teemojen erittelyä opintojakson otsikon avulla. Toki voi mennä katosmaan tuotettuja dokumentteja, mutta ei
siellä ole mitään, mikä varsinaisesti vaikeuttaa oppimista. Ainoastaan opetuspäivinä oli pientä hämmennystä
sen suhteen, että mikä mihin taas liittyikään.
alussa kokonaisuus vaikutti hieman sekavalta, mutta kurssin päästessä vauhtiin moni asia on selkiytynyt
Kuuma ja meluisa tietokoneluokka. En pystynyt keskittymään siellä kunnolla. Siellä on liian paljon koneita ja
ihmisiä samassa tilassa.
Ensi alkuun lukuisa ohjelmien määrä, nopea eteneminen niiden kanssa, ja sen vuoksi affordanssien löytämisen
vaikeus. Hiljalleen nämä pulmat ovat lievittyneet, kun ohjelmia on järjestelmällisesti ottanut käyttöön, kokeillut ja
opetellut hyödyntämään opinnoissa ja työssä.
Ei tule mieleen mitään erityistä.
Keskustelu esim. artikkeleista jäi vain opiskelijaryhmän keskeiseksi pohdinnaksi: esim. mahdollisia
väärinymmärryksiä ei kukaan korjaa. Kaipaisin mukaan keskusteluun myös alan asiantuntijoita / ohjaajia
jonkinlaisessa roolissa.
AC:n tekniset ongelmat.
Informaation suuri määrä ja sen esittämisen poukkoilevuus Jarin harjoituksissa.
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Virikeluennot liian pinnallisia raapaisuja.
Koulutusteknologiassa on keskeisessä roolissa teknologia sekä englannin kieli. Nämä kumpikaan eivät ole
vahvuuksiani, siksi koulutusteknologian perusopinnot ovat minulle haaste, kuitenkin kiehtova haaste. Nämä
kaksi tekijää eli kehnot teknologiset taidot ja ei-niin-kovin-hyvät englannin kielen taidot näin ollen myös vähän
vaikeuttivat oppimistani.
Työt, perhe ja harrastukset. Hyvin sain kuitenkin aikataulut soviteltua.
Oma aikaisemman kokemuksen puute po. opetusteknologisista sovelluksista oli suurin este. Ei ollut kunnollista
viitekehystä, johon olisin voinut tukeutua. Niinpä olin informaatiotulvan huuhtomana usein eksyksissä
sovellusten käytön ja käyttömahdollisuuksien suhteen.
Ryhmän jäsenten sitoutuminen vaihteli jokaisella. Joskus kaikki eivät osallistuneet sellaisella aktiivisuudella kun
olisi odottanut, se hidasti työskentelyä. Oli tilanteita missä osa ei ollut edes kartalla oppimistehtävien osalta
saatuihin tehtävän antoihin. Se ärsytti. Ja ac.ssa laitteet tekivät joskus kepposia, mutta kuitenkin sieillä
onnistuttiin tekemään yhteisiä päätöksiä johon uskon muidenkin olleen tyytyväisiä.
Ehkä se, oli haitta että ohjelmiiin ei ehtinyt kunnolla tutustua ja pelkää, että omalla ajalla niihin ei aika riitä.
aikataulut, ja myös usean koulutusjakson päällekkäisyys sekoitti,
En ole ikinä pitänyt atk-luokissa tapahtuvasta opetuksesta. Opiskelijat etenevät niin eri vauhtia, että
kysymysten, opetuksen ja oman tekemisen seuraaminen ei minulta onnistu. Onneksi harjoituksissa ei tarvinnut
kertaakaan saada mitään lopullista aikaan, vaan sai kuunnella ohjeet ja tehdä kotona omassa rauhassa loput.
Suuri tietomäärä alussa aiheuttaa vähän ähkyä, muuten ok!
Aikataulu 3 koulun ja kokoaikaisen työn kanssa oli minulle liian vaativa yhtälö ja jouduin tekemään priorisointeja
mm. eri koulutusten välillä.
ei
Aluksi itselle aivan uudet teknologiat hiukan hämmensivät ja aiheuttivat kapasiteetin kuormittumista, mutta
onneksi ei tullut poissaoloja lähiopetuspäiviltä, missä eri teknologioita käytiin läpi.
Ryhmätöissä haasteita tulee monesti eri tilanteissa olevien osallisten aikataulujen yhteensovittamisessa, missä
meidän ryhmämme onnistui kohtuullisesti. ACP:ssä pidettyihin lukupiireihin osallistuivat melkein kaikki
molemmilla kerroilla. Toisaalta teknologioiden saatavuus/toimivuus asetti oman haasteen. ACP on hyvä väline

-

tehdä fyysisesti eri paikoista yhdessä, mutta meidän ryhmän haasteeksi muodostui, että sivuaineopiskelijoiden
mikrofonit eivät toimineet, joten heidän vuorovaikutuksensa jäi vain chatin varaan (tosin toinen ei ollut
ensimmäisessä ACP:ssä läsnä). Asiat saataisiin huomattavasti jouhevammin käytyä läpi, jos olisi ollut kaikilla
puheyhteys saatavilla. Selvästikkin myös hiukan aikaa menee siihen, että ryhmä ryhmäytyy ja oppii tuntemaan
toisensa, joten tässä JOKO-opintojaksolla tämäkin hiukan vielä vaikutti oppimiseen.
Tekniset ongelmat AC.ss'
Tietoteknisten sovellusten käytön aikaisempi osaamattomuus hidasti työskentelyä. englanninkieliset artikkelit
vaikeita minulle.
Artikkelit olivat hyvin positiivisia koulutusteknologian suhteen, olisi hyvä jos myös koulutusteknologian haasteita
esiteltäisiin hieman tässä vaiheessa.
Nettiympäristöjen vieraus ja niiden vähäinen käyttäjäkokemus sekä leipätyö hidastivat työskentelyn
aloittamista.

6. Miten arvioisit omaa aktiivisuuttasi opintojakson työskentelyssä?
Vastaajien määrä: 24
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Olin mielestäni aktiivinen, mutta olen nyt väsynyt ja turhautunut, kun kurssilla tulee olo mikään ei riitä ja
toisaalta ryhmä saa tuotoksestaan hyvän arvosanan, vaikka teos on ihan raakile, ja josta puuttuu puolen
ryhmän panos täysin.
Olin mielestäni aktiivinen osallistuja ja mielipiteiden ilmaisija. Tykkään keskustella asioista, jotka minua
kiinnostavat.
olen osallistunut aktiivisesti kaikkiin tehtäviin niin ryhmässä kuin yksilötyöskentelyssäkin. Tehtävät olen tehnyt
ajallaan valmiiksi ja lähipäivinä olen ollut joka kerta paikalla.
Mielestäni toimin aktiivisesti. Aluksi en älynnyt, miten todella tiukasti tulee pitää kiinni aikatauluista, etteivät työt
kasaannut turhaan. Nyt luulen osaavani aikatauluttaa leipätyön ja opiskelun, mutta välilä on ollut tosi tiukkoja
viikkoja.
Olen ollut hyvin aktiivinen, erityisesti blogia olen hyödyntänyt ahkerasti. Olen myös parhaani mukaan ottanut
käyttöön esiteltyjä ohjelmia ja käyttänyt paljon aikaa erilaisiin kokeiluihin.
Olin mielestäni optimaalisen aktiivinen. :)
Tein kaikki vaaditut tehtävät ajallaan ja mielestäni hyvin siihen nähden, että aikaa on rajallisesti käytettävissä.
Olin mielestäni hyvin aktiivinen ja osallistuin kaikkeen toimintaan kunnolla. Pyrin huolellisesti tekemään kaikki
tehtävät ja keskittymään niihin.
Olen ollut aktiivinen ja käyttänyt paljon aikaa tehtäviin, koska yleensä olen aika perusteellinen ja haluan tehdä
tehtävät kunnolla, jotta oppisin.
Ajankäyttöön nähden mahdollisimman paljon. Harmikseni en ehtinyt tarpeeksi pohdiskella asioita ja perehtyä
myös muiden blogeihin ja artikkelityöskentelyyn.
Mielestäni olin aktiivinen. Olin läsnä kaikilla JOKO-lähijaksoilla. Yritin ymmärtää sovellutusten toimintoja
parhaani mukaan, myös etäjaksolla.
Olin mielestäni aktiivinen, koska tätnä vuonna en ollut buukannut liikaa opintopisteitä ops.an.
Olin kiinnostunut tekniikasta todella paljon. Olisin voinut panostaa enemmän artikkelin arviointiin.
Olin tosi tosi aktiivinen
tekeminen tahtoi jäädä viime tippaan ja sitä kautta aktiivisuus ei voinut olla ihan parasta mahdollista
Mielestäni olen ollut tavallisen aktiivinen. Olen tehnyt tehtäväni, mutta ehkä luennoilla tapahtuvaan
keskusteluun olisin voinut osallistua aktiivisemmin.
Hyvä aktiivinen ote säilyä opintojakson ajan.
Osin erittäin aktiivinen, osin vähemmän aktiivinen.
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Osallistuin lähiopetuspäiville, mikä edesauttoi oppimaan uusia teknologioita.
Luin annetut artikkelit ennen sovittuja lukupiirityöskentelyä, ja tein niistä omia muistiinpanoja. Osallistuin
aktiivisesti keskusteluun lukupiirissä.
Toimin aktiivisesti, mutta tiukka aikatalu ja muut opinnot tekivät opiskelusta välillä suorittamista sisäistämisen
sijaan.

-

Ajoittain aktiivinen, mutta ajoittain myös vähemmän aktiivinen.
Olin aktiivinen ajan sallimissa puitteissa.
Työskentelyni on ollut aktiivisinta ryhmätöissä. Niissä en kehdannut jättää omia hommia tekemättä. Halu ja
motivaatio niihin osallistumiseen oli kohdillaan. Aktiivisuus vaihteli jonkin verran elämäntilanteen mukaan.
Itsenäisesti tehtävät työt ovat roikkuneet osittain heikon (yleisen) opiskelumotivaation takia.

7. Miten toiset opiskelijat tukivat oppimistasi opintojaksolla?
Vastaajien määrä: 24

-

-

Kertoivat mistä missäkin on kyse, kun itse ei pysynyt kärryillä eikä kyennyt hahmottamaan, mitä kaikkea oli
milloinkin työn alla.
Muut tekivät opiskelusta mukavampaa, mutta en koe, että tämän opintojakson asioissa ryhmä olisi erityisesti
tukenut minun oppimistani.
Oman ryhmän kanssa työskentely on sujunut todella hyvin ja kaikki ovat osallistuneet hyvällä panoksella.
Lähes aina olen saanut apua, jos en ole jotain itse oivaltanut.
Heiltä saattoi kysyä neuvoa kaikenlaisissa pienissä kysymyksissä ja aina joku tiesi vastauksen. Yhdessä
ihmettely ja pällistely kahvitauoilla antoi vertaistukea.
Oman keskittymisen välillä herpaannuttua on saanut helposti neuvoja, jotka ovat palauttaneet työn äärelle ja
auttaneet ymmärtämään ohjelmien käyttöä.
Loistava ryhmähenki, homma toimii.
Hyvä ilmapiiri ja tunne, että olemme vertaisia. AC-työskentelyssä tunsin, että kaikki eivät osallistuneet yhtä
aktiivisesti. Otan helposti itse vetovastuun, jos sitä ei kukaan muu ota.
Keskusteluissa saimme paljon mielenkiintoisia näkökulmia jaettavaksi. Oli myös mukavaa katsella muiden
blogien sisältöjä ja opiskelijoiden tekemiä havaintoja.
Ennenkaikkea lukupiiritehtävässä sai kuulla toisten opiskelijoiden ajatuksia, mikä aina laajentaa näkökulmia.
Sain myös teknistä tukea ohjelmistoihin liittyen.
Hyvin
Vertaistuki sovellusten harjoitteluvaiheessa oli todella tärkeää ja suureksi avuksi.
Muiden tuottama materiaali toimi itselleni lähteenä ja virikkeenä. Keskustelut olivat myös antoisia.
Ryhmätyöstkentely oli kivaa ja meillä oli mahtava ryhmä.
Ihan ok
vaihdoimme ajatuksia opinnoista taukojen aikoina
Keskustelut tehtävistä selventävät myös omaa käsitystä niistä. Ryhmän kanssa toimiessa sai toisilta ajatuksia
ja erityisen mielenkiintoista oli kuulla työelämässä mukana olevien käsityksiä ja kokemuksia asioista.
Hyvin. Kiva vertailla yhdessä, mitä on oppinut. Lukupiirityöskentely erityisesti toi lisäsarvoa.
Motivoivat, tukivat, tekivät asioita eteenpäin vaikka oma osallistumiseni oli vähäisempää.
5
Etenkin lähipäivinä uusiin teknologioihin tutustuessa sain muilta opiskelijoilta vinkkejä ja vertaistukea eri
sovellusten käyttöönoton kokemusten kautta. Lisäksi lähiopetuspäivien "vapaamuotoisten" keskustelujen ja
lukupiirien keskustelujen kautta sai selvennettyä itselle epäselviä käsitteitä, ja laajennettua asioiden
ymmärtämistä.
Pohtiminen ryhmässä ja reflektointi auttoivat sisäistämään käsiteltyjä asioita
Ryhmätyöskentelyjen aikana koko ryhmä kannusti ja hyvässä motivoituneessa "hengessä" eteenpäin mentiin.
Keskustelu AC:ssä toimi hyvin siinä että saimme jakaa tunnelmia artikkeleiden lukemisesta.
Monella tapaa. Ryhmätöissä meillä oli alusta asti mukava draivi päällä. Koko ajan joku ryhmän jäsenistä oli
aktiivisessa roolissa ja homma eteni sovitusti. Tämä tuki omaa jaksamista ja antoi mukavaa tsemppiä
tekemiseen. Muilta opiskelijoilta olen saanut hyviä vinkkejä, kaikenlaisia käytännön neuvoja (linkkejä, teknisiä
neuvoja jne.). Kävimme antoisia keskusteluja aiheesta ja aiheen vierestä.

8. Miten kehittäisit opintojaksoa?
Vastaajien määrä: 20

-

-

-

-

-

-

Asiasisällöistä puolet pois tai vastaavasti aikaa puolet lisää. Selkeä ja yksinkertainen tiedotussivusto, jossa olisi
kaikki materiaali aina ja koko ajan saatavilla selkeässä muodossa, ettei tiedonhakuun tuhlaantuisi tuntikausia.
Lähtötasoarvioinnilla.
Uusien sovelluksien ohjaaminen on tärkeää ottaa rauhallisesti, vaikka mukana onkin monenlaista nörttiä. Nörtit
keksivät kyllä ajankulua, jos aihe on heille tuttu. Tumpulat ahdistuu liian nopeasta tahdista.
Itse hahmotan kokonaisuudet ensin, joten esim. artikkelien lukemisen ja lukupiirien idea olisi hyvä kertoa
etukäteen, eli se, miten työ on ajateltu tehtävän ja ennen kaikkea miksi. Ei pelkästään se, että laitetaan ihmiset
tekemään joku tehtävä edistä oppimista, on hyvä kertoa myös, miksi näin tehdään. Ainakin minä hyödyn
tällaisesta tiedosta.
Alkuvaiheessa tuli paljon ja nopeasti tietoa erilaisista oppimisen teknologisista apuvälineistä. Kenties hitaampi
eteneminen olisi ollut paikallaan - toisaalta työskentely olisi saattanut käydä tylsäksikin, ellei olisi edetty
nopeasti. Oikeastaan ajattelisin, että lyhyt tietoisku ohjelmasta, sen jälkeen tietoa yleisistä
käyttömahdollisuuksista, mahdollisuus kokeilla itse ja perehtyä jotta nousisi esille itselle tärkeitä kysymyksiä,
joihin taas olisi käyttötukea, voisi olla itselleni paras tapa edetä.
Syvällisempiä luentoja. Harjoituksiin selkeämpi käsikirjoitus, jotta opiskelijoille ei tule infoähky.
Harjoituksia voitaisiin selkiyttää ja punainen lanka niissä voisi tulla keskeisemmin näkyviin. Nyt olo oli vähän
sellainen että siellä käytiin asioita vähän sitä mukaan, mitä opettajalla sattui mieleen juolahtamaan (opettajan
tajunnanvirtaa). Lisäksi voisi olla paikallaan jollakin tavalla selvittää opiskelijoiden lähtötaso tietoteknisten
sovellutusten suhteen ja jakaa porukka niiden mukaan pienempiin ryhmiin. Lisäksi harjoituksissa oli vähän
kiireen tuntu ja osa ohjelmista käytiin turhan nopeaa...olisi ollut mielenkiintoista esimerkiksi kunnolla ymmärtää
Diigon ja Mendeleyn tarjoamat mahdollisuudet. Tehtävät opettajan blogissa olivat sekavasti esillä. Yleensäkin
ohjeistusta ja tehtävänantoja harjoituksissa voisi selkeyttää. Jarille kuitenkin pisteitä todellisesta
innostuneisuudesta ja kiinnostuneisuudesta aihealueeseen. Toivoisin myös vähän enemmän kritiikkiä
sosiaalista mediaa kohtaan - tietoturvan ja yksityisyyden suojan kannalta kaikki eivät halua kaikkea julkiseksi
(nyt esimerkiksi kaikkien opiskelijoiden blogien osoitteet oli ilman kyselyä laitettu koulutusohjelman sivulle
nimellämme - jos joku olisi halunnut ylläpitää blogia nimimerkillä, se ei olisi ollut mahdollista kun sinne pääsi
suoraan nimeämme klikkaamalla).
Tämä on ihan ok, mutta harjoituksissa saisi lähteä liikkeelle vähän rauhallisemmin ja mielestäni opettajan olisi
hyvä selvitellä vähän opiskelijoiden lähtötasoa, jotta voisi antaa opetusta ja tehtäviä sen mukaisesti.
Jakson sisältöjen määrää suhteessa kaytettävään aikaan kannattaisi miettiä. Vähemmän olisi varmasti
enemmän. Ainakin tällaiselle vanhalle noviisille. Nyt varsinkin sovellusten esittelyssä ja harjoittelussa tuli niin
paljon uutta asiaa, että vastaanottokoneisto tukkeutui. Tämä tosin helpottui jakson edetessä. Jos vain
opettajavoimia ja tilaresurssia riittäisi, kannattaisi opiskelijat ryhmitellä edistyneisiin ja vähemmän edistyneisiin.
Tällöin opetuksen voisi mielekkäämmällä tavalla kohdentaa. Selkeät rautalankamalliset ohjeet helpottaisivat
sovelluksen hallintaa, koska eri toiminnot ovat monesti usean klikkauksen päässä ja pelkästään sanottuna ja
heikon resoluution omaavan tykkikuvan välityksellä reitti ei pysy työmuistissa. Siis monikanavaisuutta
opetukseen. Sovellutuksen jo hallitsevia opiskelijoita voisi aivan hyvin käyttää aloittelevien tukena. Opiskelijat
voisi jakaa parin, kolmen opiskelijan ryhmiin, jossa yksi edistynyt voisi vetää kärryiltäputoavia takaisin.
Toimisiko sovellusten oppiminen paremmin siten, että JOKO-jakson esim. alkuosa olisi pelkästään
opetustekonologisten sovellusten kanssa työskentelyä. Myös etätehtävät olisivat niiden harjoitteluun
keskittyviä. Teoriaosuus tulisi sitten perässä. Jotain toisenlaista sisältöjen rytmitystä pitäisi miettiä.
Ehkä vielä tarkemmin korostaisin vastuualueita ja tärkeyttä huolehtia ja vastata niistä. Jotenkin meidän
ryhmällä ainakin edutoolslaisilla tuntui olevan aina paljon muita hommia(toki ymmärrettävää kuin työkin vaatii),
mutta tuli sellainen resuinen työskentely menttaliteetti mieleen. Sitten kun heille tuli vielä IPPI niin tuntui että
digitarinan työstäminen jäi aivan varjoon. Auttaisiko töskentelyn suunnittelu ja aikataulutus(vaikka aikuisia
ollaankin, ei se näköjään aina onnistu).
Ehkä pitemmälle jaksolle aika. Sillä tuntui välillä että ei ehtinyt sisäistää kaikkea sitä asiaa siinä
lähiopetuspäivien välissä.

-

-

kohdentaisin jämäkämmin aihealueen liittymään opintojakson tavoitteisiin ja ohjeistaisin paremmin, ehkä
opintoihin liittyvän tiedon hajaantuminen monelle taholle teki jaksosta sekavan
Olisin kaivannut tarkempaa ohjeistusta blogitekstien kirjoittamiseen. Kun on tottunut lukemaan enemmän
harrastublogeja, niin tekstin tyylin löytäminen ei oikein itseltäni onnistunut.
Ei mainittavia kehittämisehdotuksia.
Hitaammin käytäisiin uusia teknologisia sovelluksia läpi, enemmän "kädestä piti" apua saataville sitä
tarvitseville.
Opintojakso on vaikea hahmottaa kun se on niin useissa palasissa, ja pofo arvostellaan vasta keväällä. Tätä
voisi jotenkin selkeyttää
Selkeämpi ohjeistus.
-artikkelin arvointi -tehtävä pitäisi purkaa yhteisesti.
-arvostelukriteerit artikkelin arviointitehtävästä pitäisi kertoa tehtävänannon yhteydessä
-opettajan antamien kommentien artikkelin arviointitehtävästä pitäisi sisältää myös tiedon siitä miten
suorituksesta olisi saanut paremman, näin se auttaisi oppimisessa
Yrittäisin jollakin tapaa tarkentaa sivuaineopiskelijoilta vaadittavaa työmäärää. Jossain kohtaa työmäärä paisui
lähes täyspäiväisen opiskelun mittoihin.

9. Miten uskot opintojakson vaikuttavan toimintaasi tulevaisuudessa (työssä tai opiskelussa)?
Vastaajien määrä: 24

-

-

-

-

-

Vaikea sanoa vielä.
Blogi on päätynyt työkäyttöön ja blogin affordanssien avaaminen muille tulee luonnostaan.
Opintojaksosta on ollut suuresti hyötyä. Oppimiani sovelluksia aion hyödyntää sekä opinnoissa että töissä.
Artikkelit, jotka luimme artikkelitehtävään, koin hyvin antaviksi ja niistä on hyötyä myöhemminkin.
Olen ottanut heti käyttöön työssäni kaikki tässä koulutuksessa sovellettavissa olevat jutut: purot.net -wiki ja
työryhmät lukiolaisille, avoimet tehtävät ja keskustelut ryhmän toiminnasta. Tosi hauska seurata, miten ne
toimivat lukiolaisilla - ja tähän mennessä toimivat! Saa nähdä, mikä on sitten oppimistulos ;)
On jo vaikuttanut, kun olen ottanut käyttöön uusia välineitä. Blogi on niistä keskeisin. Lisäksi jatkossa uskon
pystyväni hyödyntämään jakson opintoja ammatillisen kuntoutuksen verkkoympäristön kehittämisessä.
Olen jo ottanut vaikutteita päivittäiseen työhöni.
Joitain käsitteitä sisäistin niin hyvin, että tulen käyttämään niitä työssäni ja opinnoissa jatkossa. Samoin
harjoituksissa esiteltyjä sovelluksia.
Tuli hyödyllisiä vinkkejä ja ohjelmia (mm. Prezi, wevideo, mindmeister, diigo, mendeley) ja tiedonhankinnasta
erilaisista tietokannoista. Tulen erityisesti tarvitsemaan tiedonhakutaitoja ja sähköisten tietokantojen
artikkeleita. Artikkeliarviointi oli hyödyllinen, koska se auttoi hahmottamaan omaa gradua ja kiinnittämään
kriittisin silmin huomiota myös omaan tuotokseen.
Opiskelen koulutusteknologiaa, koska toivon, että siitä on paljonkin hyötyä minulle tulevaisuudessa. Toivon,
että se jopa osaltaan mahdollistaisi uudenlaisia työkuvioita.
Varmasti paljon opetuksen kehittämisessä....
Varmasti vaikuttaa ja on jo vaikuttanut. Koulssamme on perinteisesti kokoonnuttu maanantaiaamuisin
juhlasaliin päivänavaukseen. Kukin opettaja vuorollaan on tilaisuusen pitämisestä vastuussa. Minun vuoroni
oli viikko sitten ja päätin esityksessäni käyttää Prezi-ohjelmaa aiheen elävöittämisessä. Suurin osa
sunnuntaistani kului Prezin kimpussa, mutta kelvollisen esityksen siitä sain. Mutta ainakin minulta vie paljon
aikaa opetella uuden sovelluksen käyttöä. Vähitellen sen toimintaperiaatteita ja käyttöä omaksun.
Osaan ottaa huomioon tämän edellä mainitun, että kaikki evät paneudu tehtäviin samalla tavalla.Lisäksi sain
tietoa ja kokemusta siitä mitä kaikkea opettajan täytyy ottaa huomioon kun toteuttaa verkko opintoja (wikissä,
ac ja blogi).
Uskon käyttävän näitä menetelmitä opettajan työssä joskus tulevaisuudessa.
Hyvä saada kokemusta eri ohjelmista, varmasti hyötyä töissä.

-

-

-

kasvatustieteessä ja koulutusteknologiassa on paljon yhteistä joten on vaikea arvioida opintojakson
vaikutuksia. Ainakaan sovelluksien käytössä esiintyvien teknisten ja laitekohtaisten ongelmien ratkaisematta
jääminen ei edesauta toimintaa tulevaisuudessa..
En pelkää kokeilla uusia sovelluksia ja nyt on laajempi käsitys erilaisista mahdollisuuksista.
Helpottavan tulevia opintoja.
Uskon, että hyödynnän opintojaksolla harjoiteltuja sovelluksia työssäni jatkossakin.
otin blogin käyttöön, ac:n käyttöä olen lisännyt
Opintojakson aikana tulleet teknologiat ovat olleet aktiivisesti käytössä muissakin opintojaksoissa. Lisäksi
monet sovellukset ovat olleet mielenkiintoisia, ja niiden hyödynnettävyys työtehtävissä (niin opetus- kuin
tutkimusyhteisön kanssa) on mietinnässä (miten parhaiten saisi otettua käyttöön). Lisäksi olen kertonut
erilaisten teknologioiden mahdollisuuksista ja kirjallisuus-tietokannoista työkavereille.
Käytännössä sovellusten kautta ja sisällön kannalta taustatietona.
Olen ottanut jo opetustyössäni käyttöön oppimiani sovelluksia. Uskon, että niillä on suuri vaikutus opiskelijoiden
motivoimiseen ja oppimiseen.
-käytän kurssilla oppimiani koulutusteknologioita
Suhtautumiseni nettiympäristöjen hyödyntämiseen on aiempaa huomattavan paljon innostuneempi. Olen
entistä valmiimpi hyödyntämään erilaisia sovelluksia niin työssä kuin vapaa-ajalla.

10. Muita kommentteja tai terveisiä opintojakson järjestäjille:
Vastaajien määrä: 15

-

-

-

-

Tämä on ollut erittäin mielenkiintoista ja olen tosi iloinen tästä opiskelusta. Kova kiire on koko ajan, ei ehdi
syventyä tarpeeksi kaikkeen, pitäisi kerrata. Tähän maailmaan sukeltaminen on ollut kuin kylmään veteen
hyppäämistä ja välillä on pitänyt pärskiä, mutta uskoisin pian kelluvani!
Yleisesti ottaen olen erittäin tyytyväinen opintojaksoon. Sen ajoittaminen opintojen alkuun on hyvä valinta.
Kiitokset kaikille opintojakson järjestäjille vaivannäöstä!
Turkkilainen luennoitsija Adem Uzun oli sympaattinen, mutta luennon laatu eikä siihen liittyvän tutkimuksen
laatu vastanut muuten korkeaa tasoa. Luento oli perusteltu englannin kielikylvyn perusteella ;)
Kiitos hyvin järjestetystä opintojaksosta :)
Kiitoksia. On ollut oikein lystiä :)
Mikään oppimisessa ei ole itsestään selvää ennen kuin...
Eivät ne Larun aloitusluennot menneet lainkaan liian nopeaa eteenpäin, vaikka joku siitä valittikin. Ja olihan
siellä aina mahdollista kysä ja sai henkilökohtaista ohjausta. Joskus tuli ajallisesti kiire purkaa ryhmätuotoksia,
mutta ei se niin varaallista ollut. Usein ryhmässä keksutelut venyivät ja aihekin saattoi välillä karata, mutta
pääaosin pysyttiin asiassa.Ei valittamista muuten. Hyvin veditte luennot ja harjoitukset.
Kiitos hyvästä pohjakurssista
Olisi ollut hyödyllistä käydä heti alussa keskustelua enemmän blogien ja muiden sovellusten julkisuudesta. Nyt
huomaa kantapään kautta, että kaikki näkyykin toisille niin helposti (vaikka en mitään salaisuuksia olekaan
laittanut). Tästä aiheesta kuitenkin on keskusteltu yllättävän paljon opiskelukavereiden kanssa ja tuntemuksia
on monenlaisia.
Mutta hirmuisen antoisa kurssi ja perusteellinen perehdytys aiheeseen. Olen tykännyt käytännön ja teorian
sopivasta yhdistelemisestä!
Hyvä, kattava paketti orientoitua opintoihin!
Kiitos, paljon mielenkiintoista ja antoisaa asiaa, jota omassa työssä voi hyvin hyödyntää. Oma ymmärrys
oppimisesta kovasti parantunut :)
Kurssilla on hyvä sisältö.
Oma innostus aiheeseen on näkynyt innostuneena opettamisena ja ohjaamisena! Tämä oli mukava kurssi.

