
Meidän avullamme onnistut 
yhteistoiminnallisuuden tukemisessa 
Yhteistoiminnallisuutta voidaan tukea oppijoiden kesken, koulun tasolla tai ottaa mukaan 
toimintaan muitakin tahoja. itslearningiä käyttämällä mahdollistat kaikille yhteisön 
jäsenille pääsyn tietoon, joka on heille tärkeää ja annat tilaisuuden osallistua yhteiseen 
työskentelyyn. Oppilaitosjohto, opettajat, vanhemmat ja oppijat voivat kaikki olla 
tasavertaisia toimijoita yhteisössä, jonka he itse luovat ja rakentavat.

Opettajalta opettajalle
Yhteisöt: Opettajat voivat toimia 
yhteistoiminnallisesti oppilaitoksessaan 
tai organisaatiorajat rikkoen. Erilaisia 
vertaisryhmiä sekä yhteisöjä voidaan perustaa 
niin pedagogisiin teemoihin kuin ammatillisen 
kehittymisen tukemiseksi. 

Kirjasto: Opettajat voivat jakaa resursseja, 
työstää niitä yhteistoiminnallisesti, arvioida ja 
luoda niistä omia versioitaan.

Resurssi- ja vertaistukitilat: Opettajat tai 
digitutorit voivat perustaa opettajille 
tarjoitettuja työtiloja tukeakseen omia 
vertaistukiprosessejaan tai jakaakseen ideoita. 

Opettajalta oppijoille
Suunnitelma: Opettajat voivat käyttää 
Suunnitelma-työvälinettä perinteisten 
tuntisuunnitelmien tekemiseen ja käyttää sitä 
toiminnanohjauksen välineenä.

Ilmoitukset: Ilmoitukset voivat olla 
tekstiä, videota tai ääntä ja katsottavissa 
laiteriippumattomasti, myös oman 
mobiilisovelluksemme kautta.

Pikaviestit: Viestejä voi helposti lähettää 
luokalle, ryhmälle tai yksilöille vaikka 
yksilöllisten oppimispolkujen ohjauksen 
apuna. Tehtävä-työkalussa voi muistuttaa 
myös palautuspäivämääristä.

Jatkuva arviointi tavoitteellisen työskentelyn 
osana: Opetussuunnitelman tavoitteet tai 
organisaation omat tavoitteet liitetään 
aktiviteetteihin jotta oppija näkee 
konkreettisesti mitä tavoitetta kohti hän 
työskentelee. Opettajan on vaivatonta peilata 
oppijan osaamista suhteessa tavoitteisiin.

Kalenteri: Kalenterimerkinnät voi 
yhdistää tehtäviin ja suunnitelmiin. Näin 
automaattisesti tapahtuva toiminnanohjaus 
saadaan näkyviin suoraan oppijan 
mobiilisovelluksessa ja kalenterissa.

Yksilöity tehtävälistaus: Yksilöity tiedonvirta 
tuo kaikki tehtävät etusivun listaukseen 
palautuspäivämäärän perusteella, myös 
yksilöllisiltä oppimispoluilta.

Oppijalta oppijalle
Kursseilla eli työtiloissa:
Keskustelualueet: Yhteistoiminnallisuutta 
tukevat keskustelut voivat olla videopäiväkirjan 
muodossa tai sisältää kuvia, ääntä tai upotuksia 
sosiaalisesta mediasta. Tämä on työväline, joka 
auttaa ideointivaiheessa ja tukee monipuolisesti 
yhteistoiminnallisuutta.

Kyselyt: Oppijoille on helppoa antaa oikeuksia 
tehdä kyselyitä ja opettaa heitä analysoimaan 
tuloksia.

Ryhmäkansiot: Työtiloihin voi lisätä omia 
kansioita ryhmille ja antaa heille niitä 
työvälineitä joita yhteistoiminnallisuus 
sillä hetkellä edellyttää. Esimerkkinä 
resurssit, keskustelut ja vaikka chat- ja 
videoneuvottelutyöväline.

“ Me olemme kehittyneet 

valtavasti opetuksen 

suunnittelun prosesseissa 

siten, että nyt kaikilla 

asteilla käytetään niille 

sopivaa viestintää koko 

organisaatiossamme. 

Tämä on mullistavaa sillä 

viestintä ja tapamme 

ohjeistaa sekä aktivoida 

oppijoita on todella 

muuttunut.”

   Terence Daniels, 
Opettaja, Dowling  
Middle School, TX
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Vertaisarviointi: Opettajat voivat antaa 
oppijoille oikeuksia tehdä esim. tehtäviä 
ja kokeita toinen toisilleen tarjoten 
monipuolisemmat mahdollisuudet 
vertaisarviointiin. Oppijoiden aktiivisempi 
rooli mahdollistaa kokemuksen oppimisen 
omistajuudesta ja ohjaa heitä entistä 
syvällisempään oppimiseen.

Kommentointi uutisvirrassa: Kun opettaja luo 
ilmoituksen, hän voi valita saavatko oppijat 
kommentoida sitä. Tämä madaltaa kynnystä 
osallistua ja oppijat kokevat tulevansa kuulluksi.

Kurssien eli työtilojen ulkopuolella:
ePortfoliot: Kaikilla oppijoilla on käytössään 
itslearningin portfoliomaailma. Oman 
osaamisen todentaminen ja reflektointi sekä 
toisten vertaisarviointi on mahdollista.

Blogit: Oppijat voivat luoda blogeja eri aiheista 
ja kommentoida toistensa julkaisuja.

Yhteisöt: Oppijat voivat halutessaan 
perustaa yhteisöjä ja kutsua muita mukaan 
yhteistoiminnallisiin projekteihin oman 
kiinnostuksensa, opintoryhmän tai kerhon 
puitteissa.

Pikaviestit: Oppijat voivat lähettää pikaviestejä 
toisilleen.

Opettajalta vanhemmalle
Vanhempien osallistaminen oman lapsensa 
oppimispolkuun ja koulun käytäntöjen 
kehittämiseen on arvokasta. Pelkkä tieto siitä 
onko lapsi paikalla tai mitä arviointeja hän on 
saanut ei riitä. Itslearning tarjoaa vanhemmille 
tietoa ja helpottaa kommunikointia opettajan 
kanssa.

Tehtävät: Vanhempi näkee kaikki oppijan 
tehtävät, hänelle asetetut tavoitteet ja 
oppimisen polun, jota hänen lapsensa etenee.

Suunnitelma: Vanhempi näkee opettajan 
ohjeistukset, aikataulutuksen ja ne resurssit 
sekä aktiviteetit, joita lapselle on annettu.

Kurssiraportit: Vanhempi saa lapsensa 
etenemiseen liittyvät raportit joiden avulla hän 
voi muodostaa kuvan lapsen aktiivisuudesta.

Henkilökohtaiset suunnitelmat: Vanhemmalla on 
mahdollisuus nähdä lapsen oman etenemisen 
suunnitelma ja opettajan kanssa sovitut 
yksilölliset tavoitteet.

ePortfoliot: Vanhempi näkee lapsensa portfoliot 
ja pystyy osallistumaan myös sitä kautta.

Kyselyt ja gallupit: Vanhemmat voivat 
saada äänensä kuuluviin koulun toiminnan 
suunnittelussa ja olla osana kouluyhteisöä 
kun heille tehdään galluppeja ja kyselyjä 
säännöllisesti.

Vanhempien vaihtoehdot:
Pikaviestit: Vanhemmat voivat kommunikoida 
opettajien ja hallinnon kanssa ja halutessaan 
jatkolähettää viestit omaan sähköpostiinsa.

Yhteisöt: Vanhemmat voidaan kutsua mukaan 
toimimaan projektityötiloissa ja heidät voidaan 
osallistaa tapahtumien järjestelyissä.

Työtilat: Vanhemmat voivat saada pääsyn 
työtilojen kalenteriin ja yhteisöihin eri työtiloissa 
jos niin sallitaan.

Koulun omat lisäykset vanhempien näkymään: 
Vanhempien näkymään voidaan lisätä 
uutissyötteitä tai koulun omia tiedotteita.

“ Opettajamme luovat 

yhdessä kursseja 

joissa on kyselyjä 

ja monipuolisia 

aktiviteetteja kuten 

tavoitteisiin liitettyjä 

tehtäviä ja jakavat ne 

keskenään kirjastossa 

jotta voivat käyttää niitä 

helposti uudelleen.”

  Beatriz Arnillas,   
Opetusteknologiapäällikkö, 
Houston Independent School  
District, Texas



“  Minulle vanhempana tärkeintä on 

kommunikointimahdollisuus. Mieleni on 

rauhallisempi, kun tiedän kotitehtävien 

aikataulun ja miten ne on ohjeistettu 

lapselleni. Näin pystyn kannustamaan 

kotona samalla tavalla enkä ole sen 

varassa mitä lapseni muistaa.”

  Bill Kaufman,   
Vanhempi, Lambert High School, Suwanee, GA

Lisää tapoja yhteistoiminnallisuuteen

Vanhempi / Opettaja / 
Oppija
•  Portfoliotyöskentely

•  Henkilökohtaiset suunnitelmat

Opettaja /  
Mentori
•  Suunnitelmien jakaminen

•  Blogit ja portfoliot

 

Yhteisön jäsen /  
Oppija
•  Henkilökohtaiset suunnitelmat 

harjoittelun tukena

•  Mahdollisuus kirjautua vierailijana

Yhteistoiminnallisuutta itslearningissä
Verkossa työskentely kehittää taitoja, joista on hyötyä myös tulevaisuudessa. Opettajat löytävät verkon resursseista 
inspiraatiota, ideoita ja tukea oman työnsä kehittämiseksi. Kasvokkain tapahtuva vuorovaikutus on korvaamaton osa 
hyvää opetusta ja oppimista. Rikastamalla sitä verkon työvälineillä syntyy yhteistoiminnallisuutta, joka rikkoo perinteisen 
luokkahuoneen rajat.

Uskomme, että madaltamalla kynnystä kommunikoida 
toisten kanssa, luomme edellytykset hyvälle oppimiselle. 
Vaivattomalla vuorovaikutuksella on merkittävä rooli siinä 
kuinka opetamme ja opimme. itslearningin modernin 
viestintätyökalun avulla oppijat, opettajat ja vanhemmat 
tavoittavat toisensa.

Keskustelualueet tukevat yhteistoiminnallisuutta, tarjoavat oppijoille tilaisuuden jakaa 
ideoita tai kysyä kysymyksiä. Luokittelemalla viestejä saat keskusteluihin uudenlaisen 
ulottuvuuden.

Vanhempien portaali on paljon enemmän kuin läsnäolon tai arvosanojen seurantaa.  Sen 
avulla vanhemmat todella ymmärtävät oppijan arkea, mitä on tehty ja mitä tapahtuu 
seuraavaksi. Tehtävät, suunnitelmat ja henkilökohtaiset tavoitteet ovat kaikki vanhemman 
nähtävissä.
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Personalization

Professional 
Learning Instruction

Curriculum

Communication 
and Collaboration

Yksilöllistäminen

Ammatillinen
kehittyminen

Oppiminen

Opetussuunnitelma

Viestintä ja 
yhteistoiminnallisuus

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!

Välineet viestintään ja yhteistoiminnallisuuteen
Tässä on lista toiminnallisuuksista, joilla itslearning tukee opettajia, oppijoita, hallinnoijia ja henkilökuntaa 
työskentelemään yhdessä, viestimään vaivattomasti ja seuraamaan sujuvasti ajankohtaisia asioita. 

•  Mobiilisovellus

•  Pikaviestit

•  Yksilön tiedonvirta

•  Suunnitelma

•  Ilmoitukset

•  Viestien automaattinen 
jatkolähetys

•  17 kielivaihtoehtoa

•  Yhteisöt

•  Henkilökohtaiset suunnitelmat

•  Videoneuvottelu ja chat

•  Keskustelualueet

•  Kyselyt

•  Vanhempien käyttöliittymä

•  Blogit ja ePortfoliot

•  Office-dokumenttien 
hyödyntäminen Web Appien 
kautta 

•  Uutissyötteet

•  Kalenteri

•  Kirjasto ja sen monipuoliset 
arviointi ja esikatselutoiminnot

•  Videon ja äänen 
tallennusmahdollisuus 
monipuolisesti kaikkialla 
järjestelmässä


