
Opiskelijan ja opettajan vuoropuhelu 

 

Keijo Vehkakoski 

 

 

  

Opiskelija oppii ja teknologia tukee oppimista – miten onnistumme? 
 



Keskustelun alustus 

 

• Mikä on verkkokurssi? 

• Mikä on optima? 

• Mikä on wilma? 

• Luetko koulun sähköpostiosoitteen viestejä? 

• Käytätkö älykännykkää? 

• Mitä opetusteknologialla tarkoitetaan? 

• Mitä verkko-oppimisvälineitä olet käyttänyt opiskelussasi? 

• Mitä mieltä JAO:n verkko-opetusalustasta (optima)? 

• Hyödyntääkö opettajat riittävästi sosiaalista mediaa opetuksessa? 

• Mitä toivomuksia opettajille ja opetusteknologian kehittäjille? 

• Voisiko videoita hyödyntää oppimiseen? 

• Miten opetusteknologiaa voisi hyödyntää oman alasi opetuksessa? 

 

 



Blogi opettajan työn tukena 
http://Blogit.jao.fi 

 

Keijo Vehkakoski 

Luonto- ja ympäristöala 

 

 

http://blogit.jao.fi/




Mikä sai minut bloggaamaan? 

• Halu hallita oman työn pirstaloitumista 
• Hankkeet, tiimit, kehittäminen, opetus, ohjaus, ryhmänohjaaja, valmentaja 

• Opettajasta – oppimisen ohjaajaksi 

• Halu vaikuttaa ja kehittää ammatillista koulutusta – oma mielipide! 

• Halu pysyä ”kärryillä” sosiaalisen median hyödyntämisestä 
oppimisessa 

• Verkkoviestinnän monet kehittyvät mahdollisuudet 

• Oman osaamisen jäsentäminen - portfolio 



Minun Blogi – matkalla uuteen opettajuuteen 

• Minä! Missä olen? Minne olen menossa? Minne haluaisin mennä?  

• Tiimimestarikoulutuksen päiväkirja  
• Oppiminen ja ”kolahdukset” 
• Lukusuunnitelma ja kirjareferaatit 
• Tuotekehittäjän erikoisammattitutkinnon projektityö 

• Erätys-hanke/Hope-hanke 
• Hankekuvaus  
• Hankesuunnitelma 
• Hankepäiväkirja 

• Osuuskunta Pegosus  
•  tahto- ja tavoitetila ammattillisen koulutuksen kehittämiseksi 

 

 

 
 

 





Sinusta bloggaava ope? 

• Keksi syy bloggaamiseen 
• oman työn hallinta, oppilaan ohjaus, ryhmänohjaus, tiimityö, projekti 

• Kehitä aihe ja aihetta kuvaava teemasana 

• Kysy vielä itseltäsi miksi bloggaisin? 

• Määrittele tavoite ja tee bloggaussuunnitelma 

• Kirjoita oma mielipiteesi aidon avoimesti – erotu persoonallasi 

• Tarjoile kysymyksiä  

 



Mitä etuja bloggauksesta ? 

• Kommentoitavuus 

• Tilattavuus (RSS-syöte) 

• Avointen verkkosovellusten ja datan käyttömahdollisuudet 

• Nopeutta ja tehokkuutta sisäiseen ja ulkoiseen tiimiviestintään 

• Joukkovoima ja sosiaaliset innovaatiot 

• Verkostoituminen sosiaalisessa mediassa (facebook, twitter…) 

• Reaaliaikaisten tapahtumien jakaminen 

• tiimiosaamisen sissimarkkinointi – suositteleminen 
• http://blogit.jao.fi/pegosus/ 
 

http://blogit.jao.fi/pegosus/


Blogatessa oppii….  

• Oppilaiden mobiilia ohjaamista 

• Reflektoimaan omaa työtään 

• Verkkoviestintää 

• Sosiaalisen median monien ulottuvuuksien hyödyntämistä 
• Videot, jaetut dokumentit, pelit, opetusohjelmat, ajankohtaiset uutisvirrat 

• Verkkovuorovaikutustaitoja 

• Tuottamaan uudenlaista oppimateriaalia yhdessä opiskelijoiden 
kanssa (esim. videoblogit) 

 

 


