
Kaikki mitä tarvitset jokaisen oppijan osaamisen 
kehittämiseen
Jokainen oppija kehittyy yksilöllisesti. Oppimisalustan pitää tukea oppijoiden yksilöllisiä 
oppimispolkuja ja auttaa heitä ottamaan vastuuta omasta oppimisestaan. itslearningin 
avulla oppijat työskentelevät yhteistoiminnallisesti, kommunikoivat ja kehittyvät 
itseohjautuviksi samaan aikaan kun opettajilla on välineet yksilöiden tehokkaaseen 
tukemiseen.

Oppijan ääni
Oppijat haluavat usein esittää tuotoksiaan ja 
ajatuksiaan muille ja kehittää niitä yhdessä 
eteenpäin. itslearning mahdollistaa tämän 
ja tukee monipuolisesti yhteistoiminnallisia 
työtapoja. Ilmoitusten kommentointi, 
keskustelufoorumit, kyselyt, gallupit, 
blogit, ePortfoliot ja yksilöllisen osaamisen 
todentamisen työvälineet tukevat tätä 
kokonaisvaltaista prosessia.

Oppijan valinta
Oppijat haluavat myös tehdä valintoja. 
Itslearningissä voi valita resursseja sekä käyttää 
runsaasti erilaisia vaihtoehtoisia työvälineitä 
osaamisensa esittämiseen ja tuotostensa 
tekoon. Opettajien apuna on Suunnitelma-
työväline, jonka avulla opetussuunnitelman 
tavoitteet tehdään näkyväksi. Näin opettaja 
antaa yhteisen toiminnan kehyksen jonka sisällä 
oppijat etenevät yksilöllisesti - eli tehdään 
toiminnanohjausta valintojen avaruudessa. 
Valinnan voi myös tehdä laitteensa suhteen, 
itslearning on aidosti laiteriippumaton.

Oppimaan oppiminen
Monet työvälineet auttavat oppijoita 
reflektoimaan oppimistaan. Blogi, ePortfolio ja 
yksilöllisen oppimisen suunnitelma auttavat 
oppijoita hahmottamaan oppimisprosessiaan 
ja tekemään valintoja sekä arvioimaan 
omaa edistymistään. Oppijoilla on myös 
projektioppimista tukevia työtiloja, joissa oppijat 
voivat luontevasti kehittää ajatteluntaitojaan ja 
ottaa vastuuta omasta oppimisestaan opettajan 
tukemana.

Yksilöllisellä palautteella kohti 
parasta osaamista
Opettajille on jatkuva haaste ehtiä 
antamaan yksilöllistä palautetta saati edes 
huomioida kaikki oppilaat kiireisten päivien 
aikana. Monipuoliset palautteenanto- ja 
arviointivälineet nopeuttavat ja osittain 
automatisoivat palautteenantoa antaen 
enemmän aikaa yksilölliseen keskusteluun ja 
kasvokkain tapahtuvaan ohjaukseen. Palautetta 
voi antaa ääni- ja videomuodossa ja tehtäviin 
voidaan liittää arviointikeskustelu ohjaavan 
palautteen tukemiseen. 

Yksilölle on helppo eriyttää tarvittavia aineistoja 
ja Kirjasto helpottaa sopivien resurssien 
löytymistä. Tavoitteiden saavuttamista voidaan 
seurata tehokkaan oppimisanalytiikan ja 
räätälöitävien raporttien avulla. Pikaviestin 
ja mobiilisovellus mahdollistavat välittömän 
yhteyden oppijoihin. Ajasta ja paikasta 
riippumatta.

Oppijat ovat aktiivisa 
toimijoita
Tänä päivänä kaikkien tulee oppia 
kommunikoimaan, tekemään yhteistyötä, 
toimimaan luovasti erilaisissa tilanteissa ja 
oppia analysoimaan asioita myös kriittisesti. 
Tulevaisuuden taidot edellyttävät näiden 
taitojen jatkuvaa harjoittelua, opettajan 
taitavassa ohjauksessa. Sinä tarvitset parhaan 
toiminnanohjausjärjestelmän.

Äänestetty 

parhaimmaksi yksilöllistä 

oppimista tukevaksi 

oppimisympäristöksi 
(CODIE Awards 2014).

Finaalissa yhtenä 

parhaimmista yksilöllistä 

oppimista tukevista 

oppimisympäristöistä 
(CODIE Awards 2015).
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itslearningin työvälineitä yksilöllistämiseen

•  Oppimistavoitteiden edistymisraportti

•  Kirjasto

•  Blogit

•  Henkilökohtaiset oppimissuunnitelmat

•  ePortfoliot

•  Kyselyt (suljetut tai avoimet)

•  Oikeudet luoda ja arvioida

•  Keskustelupalstat

•  Viestijärjestelmä

•  Monipuoliset oppimisen arviointivälineet

• Projektioppimista tukevat välineet

• Kalenteri tapahtumille ja resurssien 
varaukseen

• Ryhmien luominen eri tarkoituksiin

• Yhteistoiminnallisen oppimisen 
mahdollistaminen

• Tehtävien osoittaminen yksilöille tai ryhmille

•   Mobiilisovellus (iOS, Android)

• Videoiden ja ääninauhoitteiden teko

• Työportfoliot eriyttämisen välineenä

• Oppimispolut
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“ Pidän sen 

monipuolisuudesta. Se 

onnistuu vastaamaan 

organisaatiomme 

monenlaisiin tarpeisiin. 

Meillä on lukuisia 

tapoja toteuttaa 

yksilöllistä oppimista, 

voimme järjestää 

etäopetuspäiviä ja 

opetusohjelman 

toteutus arjen tasolla 

onnistuu.”

   Nick Williams,   
Opetusteknologia-
koordinaattori, Bartholomew 
Consolidated Schools, IN

itslearning on kokonaisvaltainen oppimisen 

ohjausjärjestelmä, joka on apunasi kaikissa 

oppimisprosessin vaiheissa tavoitteiden 

asettamisesta suunnitteluun ja arviointiin asti.  

Maailman paras opetus vaatii maailman parhaat 

välineet yksilöllisten oppimispolkujen tukemiseen. 

Yhdessä itslearningin kanssa onnistut - ole 

yhteydessä jo tänään!

itslearningin avulla opettaja voi antaa 
oppijoille oikeuden luoda kyselyitä, tehtäviä 
ja kokeita sekä analysoida saatuja tuloksia. 
Oppijat voivat antaa toisillensa palautetta sekä 

arvioida itse omaa oppimistaan. Syvällinen 
oppiminen edellyttää kyseenalaistamista, 
pohdintaa ja vastuun ottamista omasta 
oppimisestaan.


