BLOGGER

yhteisöllisen oppimisen työkaluna toisen asteen opinnoissa
Laura Apell, Helsindin Medialukio

TAUSTATIETOJA
Helsinki, toisen asteen yleissivistävä koulutus
Osallistujina lukuisia lukion opettajia sekä eri oppiaineiden kursseja
Aiheena ihmisoikeudet
Työvälineenä Blogger.com
Tavoitteena perustaa sähköinen verkkoalusta, jota sekä opettajat että opiskelijat voisivat käyttää; tiedon jakaminen ja rakentaminen;
ilmiöpohjaisuuden ja ilmiöön liittyvien laajojen kokonaisuuksien esitteleminen; opiskelijoiden yhteistyötaitojen ja sosiaalisen
kommunikaation vahvistaminen

VAIHE 1: BLOGGER
Blogiin luotiin erilliset sivut, joista
jokainen kuvasi yhden mukana olleen
kurssin sisältöä tai
aihekokonaisuuksia.
Etusivulle luotiin karttapohja, johon
kuka tahansa pystyi merkitsemään
maantieteellisiä sijainteja, jotka
liittyivät kurssilla käsiteltäviin
teemoihin.
Kuvassa merkitty sijainti on Santahaminan
varuskunta alueen sotilaskoti, jossa
vapaaehtoistoiminnan kurssin opiskelijat
vierailivat.

VAIHE 2:
OPISKELIJOIDEN OSUUS
Digitalisaatio ei korvaa aitoa kohtaamista
tai keskustelua, eikä sen ole tarkoituskaan.
Oheisessa esimerkissä filosofian kurssin
opiskelijat saivat tehtäväkseen keskustella
aluksi kolmen hengen ryhmissä, jonka
jälkeen he lyöttäytyivät yhteen toisen
kolmen hengen ryhmän kanssa. Uudessa
kuuden hengen ryhmässä heidän piti
muodostaa yhtenäinen mielipide ja jakaa
näkemyksensä blogialustalle. Blogger
mahdollistaa usein työkalujen, kuten
Padletin tai Answergardenin käytön.

Suunnitteluperiaate

Toteutuminen tässä esimerkissä

DP1: Toiminnan organisointi yhteisen tuotoksen

Bloggeriin luotu yhteinen alusta, joka mahdollisti eri kurssien välisen

ympärille

yhteistoiminnan ja tiedon jakamisen

DP2: Henkilökohtaisten taitojen ja sosiaalisuuden

Ulkopuoliset luennoitsijat, aiheeseen liittyvä elokuvatapahtuma koko koululle,

korostaminen, yhteyksien luominen

Taksvärkkitoiminta yhdessä KIOSin kanssa.

DP3: Pitkäjänteinen tiedonluominen sekä ja

Yhteisesti tuotettujen ja prosessinomaisesti jatkettujen tuotosten jakaminen

prosessin kehittely

blogger-palvelussa muiden kommentoitavaksi

DP4: Asioiden kehittäminen eri tiedon muotojen

Omien ja toisten töiden arviointi blogger-alustaa käyttämällä läpi lukuvuoden

vuorovaikutusta ja reflektiota tukemalla
DP5: Tietokäytäntöjen “ristipölytys” eri kontekstien Useiden eri kurssien mukana oleminen (maantiede, historia, englanti,
filosofia, uskonto, elämänkatsomustieto) sekä oppiaineiden välinen yhteistyö

ja yhteisöjen välillä

Elokuvan tulkitseminen useammasta eri oppiaineesta käsin

DP6: Joustavat työvälineet tukemaan trialogista

Bloggerissa käytetyt muut sähköiset työvälineet: Padlet, maps, Youtube,

oppimista

Thinglink, AnswerGarden...

HAASTEITA

JATKOSSA HUOMIOITAVAA

- bloggerin käyttäminen: tiedon luomisen,

- opiskelijoiden entistä vahvempi aktivointi

mukauttamisen ja sulauttamisen tekninen toteutus
- opiskelijoiden muokkausoikeuden rajoittaminen?
- sähköisen tekemisen ongelmat, kuten
internetyhteyksien puuttuminen, koneiden toimivuus

- oppiaineiden välisen yhteistyön vahvistaminen
- opiskelijoiden oman oppimisprosessin reflektoiminen
ja saattaminen osaksi oppimiskokemusta

