OPPIJALÄHTÖINEN TOIMINNANOHJAUSJÄRJESTELMÄ

Tämän päivän opetushenkilöstö
on kovien haasteiden edessä
Opetusryhmät kasvavat, kaiken pitäisi olla
yksilöllistä, laaja-alaista ja kokonaisvaltaisesti
ohjattua sekä arvioitua, digitaalisuutta
unohtamatta. Kuka opettajaa auttaa? Miltei kaikki
digitaaliset järjestelmät aiheuttavat vain lisävaivaa
ja harva pystyy aidosti auttamaan. Suomalaiset
opettajat ovat tunnetusti maailman kärkeä
pedagogisessa osaamisessa. Kuinka voisimme
taata korkean laadun myös jatkossa?

Jokapäiväinen haaste on osoittaa että kaikki
työ perustuu opetussuunnitelman tavoitteisiin.
Lisäksi haastetta tuo jokaisen oppijan yksilöllisen
tukemisen tarve. Ohjaus, palautteenanto, arviointi
ja osaamisen osoittaminen eivät voi tapahtua
erillisissä järjestelmissä jotka vaativat erillistä
sisäänkirjautumista. Nyt on aika yhdistää voimat,
ja koota kaikki saman katon alle - tehdä jotakin
mikä aidosti auttaa arjessa!

Luo olosuhteet hyvälle
oppimiselle
itslearning on parhaimmillaan oppimisen
toiminnanohjauksessa. Jo yli 7 miljoonaa
opettajaa, oppijaa ja huoltajaa käyttää
järjestelmäämme parantaakseen avoimuutta ja
käyttäjäystävällisyyttä jo valmiiksi laadukkaan
pedagogisen arkensa todentamisessa. Me
tuemme opettajia sisällön jakamisessa ja
mahdollistamme aktiviteettien kytkemisen
opetussuunnitelman tavoitteisiin.

Oppijoiden on helppo saada aito yksilöllisen
oppimisen kokemus jota edistykselliset
työvälineet tukevat. Oppijalla on mahdollisuus
kehittyä itseohjautuvuudessaan, kyvyssään
yhteistoiminnallisuuteen ja ottaa omistajuutta
oppimisestaan. Opettajan on helppo ohjata ja
aktivoida työvälineillä, jotka on suunniteltu tuota
tehtävää ajatellen.

Minkälainen on itslearning?
Keskitetty kotipesä

Helppokäyttöinen

Opetussuunnitelmat ovat aidosti käytettävissä
ja ladattu valmiiksi, jotta yksittäisiä tavoitteita
voidaan liittää aktiviteetteihin. Näin oppimisen
analytiikka voi palvella kuten kirja ennen - kertoa
opetussuunnitelman mukaisisten prosessien
edistymisestä. Kaikki yhdellä kirjautumisella!

Toiminnanohjausjärjestelmä auttaa opettajia
kertomaan oppijoille oikeat tavoitteet ja tehtävät,
oikeaan aikaan ja riittävän pienissä osissa. Näin
oppijoiden on helppo hahmottaa mitä heidän
tulee tehdä - laiteriippumattomasti tottakai!

Yksilöllinen
Yksilöllinen tiedonvirta auttaa kohdistamaan
huomiota oikeisiin asioihin oikeaan aikaan
sosiaalisesta mediasta tutulla tavalla. Oppija
voi osoittaa osaamistaan monin tavoin, hän voi
perustaa omia työtilojaan ja kutsua ystäviään
mukaan, tai työstää omia portfolioitaan
osoittaakseen omien taitojensa karttumista.

Innostava
Oman osaamisen reflektointi on yksi tärkeimmistä
osa-alueista itslearningissä. Jokaisella oppijalla
on mahdollisuus työstää omaa oppimisen
suunnitelmaansa, tehdä blogimerkintöjä, työstää
portfolioitaan ja toimia yhteistoiminnallisesti
monin eri tavoin. Saman aikaisesti opettajat,
mentorit ja huoltajat saavat näkymänsä tähän
kehittymisen arkeen jotta pystyvät olemaan apuna,
ohjaamaan ja aktivoimaan.

itslearning - oppimisen ytimessä
Me tarjoamme kaiken samasta paikasta, yhden luukun palvelumallilla. Kaikki
pedagogisen toiminnanohjauksen työvälineet kuten työtilat, arviointi, kokeet,
opetussuunnitelman tavoitteet, läsnäoloseuranta ja paljon muuta. Kaikki samassa
paikassa missä työkin aidosti tehdään. Yhteistoiminnallisuuteen kannustavat
välineet, valmiit kurssipohjat ja parhaat välineet kommunikointiin - yhdessä selkeässä
käyttöliittymässä, käytössä niin Chromebookeilla, älypuhelimilla kuin kannettavillakin.
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“

“Me sanomme
itslearningiä hubiksi. Se
auttaa opettajiamme
suunnittelemaan, antaa
heille pääsyn tärkeisiin
opetusmateriaaleihin
ja mahdollistaa aidosti
oppijakeskeiset työtavat
oppimisessa.”
Michele Eaton, Virtual Learning
Specialist, Wayne Township, IN

Opetussuunnitelma
Suunnittele oppimisprosessi, liitä opetussuunnitelman tavoitteet, ohjeista, aikatauluta ja anna
järjestelmän muistuttaa oppijoita. Kaikki sisällöt Kirjastossa jaettavien tuntisuunnitelmien kera
auttavat opettajia säästämään aikaa.

Oppiminen
Tavoitteellinen työskentely on mahdollista arjessa kun kaikki oppijoiden saamat tehtävät
kytketään opetussuunnitelmaan. Arviointi numeerisena voidaan jättää pois tai käyttää vain
harkiten, sillä itslearning tarjoaa arviointityövälineen siihen, miten tavoitetta kohti edetään. Kaikki
tämä on tuettu monipuolisilla viestintää ja yhteistoiminnallisuutta tukeville työvälineillä..

Viestintä ja yhteistoiminnallisuus
Kouluyhteisö saa voimaa hyvästä yhteishengestä. Osallistamalla oppijoita ja antamalla heille
mahdollisuus avoimesti osallistua, kannustaa yhteisöä voimaan entistä paremmin. Vanhemmille
tarjotaan yhtälailla mahdollisuus myönteisellä tavalla kurkistaa siihen pedagogiseen arkeen mitä
itslearningissä tapahtuu.

Yksilöllistäminen
Opettajan rooli on muuttumassa. Hänen suurin haasteensa on aktivoida ja ohjata oppijoita
yksilöllisesti. Me autamme häntä tässä suuressa haasteessa tarjoamalla tehokkaita välineitä
oppijoiden aktivoimiseksi. Yksilölliset oppimisen suunnitelmat, blogit ja ePortfoliomaailma jossa
oppija on oman oppimisensa mestari, opettajan hellässä ohjauksessa.

Ammatillinen kehittyminen
Tarjoamalla opettajille myönteisiä kokemuksia omassa kehittymisessään auttaa heitä
kokeilemaan niitä omien oppijoidensa kanssa. Tavoitteellinen työskentely, kehityskeskustelu
ja yksilöllinen ammatillisen kehittymisen suunnitelma voivat luoda toimivan ammattillisen
kehittymisen arjen kulttuurin työyhteisöön.

Miksi itslearning?
Oppimisympäristöillä on eroja. Meidän
lähtökohtamme on kehittää parhaita pedagogisia
toimintamalleja yhteisöllisesti käyttäjiemme
kanssa. Me haluamme ottaa huomioon kehittyvät
käytänteet, uudet opetussuunnitelmat ja
pysyä parhaimpana arjen tukitoimintona yhä
haastellisemmassa koulutusmaailmassa.

Kun haluat varmistua tiedonkulun
tehokkuudesta, tunnusten yhtenäistämisestä
tai helpottaa materiaalin tuomista muista
pilvipalveluista, yhdessä meidän kanssamme saat
helposti aikaan integraatiosuunnitelman jonka
avulla järjestelmien käyttö on entistä helpompaa
ja kaikki säästävät aikaa.

Me olemme parhaimmillamme kumppanina,
jonka kanssa voit sparrata siinä muutosvirrassa
jota organisaatiossasi käydään. Me emme toimita
vain järjestelmää vaan haluamme aidosti tukea
arkeasi ja auttaa sinua menestymään omissa
tavoitteissasi. Oppimisen analytiikan avulla
pääset nopeasti ymmärrykseen siitä miten
toimintaa jatkossa voidaan kehittää.

Ja vielä haluamme mainita, että itslearning on
ympäristö jota opettajat myös käyttävät. Kun
opettajat saavat myönteisiä kokemuksia omassa
ammatillisessa kehittymisessään he saavat
parhaat ideat hyödyntää samoja menetelmiä
omien oppijoidensa kanssa.

Mitä meistä sanotaan?

“

Kaupunki:
“itslearningin integraatiotiimin
avustuksella olemme nyt liittäneet yli
miljoona sisältöaihiota omaan itslearning
Kirjastoomme siten, että kukin sisältö on
liitetty opetussuunnitelman tavoitteeseen.
Järjestelmä ehdottaa nyt sopivia sisältöjä
opettajille ja oppijoille!. Nämä sisällöt ovat
laadukkaita kustantajien sisältöjä. Olemme

“

Huoltajat:
“Minulle on tärkeintä
kommunikointimahdollisuus itslearningissä.
Ei ole koskaan epäselvää, mitä tehtäviä pitää
tehdä, koska ja miten niihin pitää reagoida.
Tämä helpottaa meitä valtavasti.”
Bill Kaufman, Vanhempi
Lambert High School, Suwanee, GA

“

Opettaja:
“ Oppilailla on nyt aito mahdollisuus ottaa
omistajuutta omasta oppimisestaan jopa
innostua tuossa prosessissa. Meidän UDL
(Universal Design for Learning) konseptimme
yksilöllisen oppimisen tukemiseksi on vihdoin
arkipäivää ja huomaamme että oppijat ovat
kiinnostuneempia ja käyttävät näitä malleja
oppimisensa edistämiseksi.”
Margaret Denton, Opettaja
Bartholomew Consolidated Schools, IN

lisäksi mahdollistaneet vanhemmille
mahdollisuuden toimia yhteistoiminnallisesti
koulun kanssa oppimisen eri prosesseissa. “
Beatriz Arnillas, Director of Education Technology,
Houston Independent School District, TX

Oletko valmis ottamaan
seuraavan askeleen kohti
yksilöllisempiä oppimisen
mahdollisuuksia?

Ota yhteyttä meihin ja anna meidän näyttää
mitä voimme tehdä yhdessä:
finland@itslearning.com

Palkittu itslearning soveltuu kaikille, jotka haluavat tehdä
opettajien elämästä helpompaa ja auttaa oppijoita
menestymään. Me tarjoamme parhaat välineet, helpon
käyttöliittymän ja palveluita ammattillisen kehittymisen
osioista aina täysimittaisiin käyttöönottoprojekteihin.
itslearning on perustettu 1999 ja pääkonttorimme on
Bergenissä, Norjassa. Muita toimistojamme löydät mm.
seuraavista kaupungeista: Helsinki, Atlanta, Boston, Berliini,
Enschede, Lontoo, Malmö, Mulhouse ja Pariisi.
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