
KYSYMYKSIÄ	  

1.	  	  AUTENTTINEN	  KONTEKSTI	  
	  	  	  	  	  A)	  Miten	  luon	  mahdollisimman	  aidonkaltaisen	  oppimisympäristön,	  autenttisen	  kontekstin,	  joka	  ilmentää	  
tapoja,	  joilla	  tietoa	  tullaan	  käyttämään	  oikeassa	  elämässä?	  
	  	  	  	  	  B)	  Miten	  rakennan	  joustavan	  (opiskelija	  voi	  tehdä	  omia	  valintoja	  etenemisessään),	  mutta	  myös	  tarpeeksi	  
yhteisöllisen	  oppimisympäristön?	  	  
	  
2.	  	  AUTENTTISET	  TEHTÄVÄT	  
	  	  	  	  	  A)	  Miten	  rakennan	  laajempia	  tehtäväkokonaisuuksia,	  jossa	  työskennellään	  aitojen,	  todellisen	  elämän	  
ongelmien	  ja	  tehtävien	  kanssa?	  
	  	  	  	  	  B)	  Miten	  käytän	  caseja	  pedagogisesti	  mielekkäällä	  tavalla	  opetuksessa?	  
	  
3.	  	  	  ASIANTUNTIJAOSAAMINEN	  
	  	  	  	  	  	  A)	  Miten	  luon	  aitoja	  asiantuntijakontakteja	  opetukseen?	  
	  	  	  	  	  	  B)	  Miten	  hyödynnän	  	  eri	  asiantuntijuusvaiheessa	  olevien	  opiskelijoiden	  	  	  erilaista	  osaamistasoa?	  

4. MONIPUOLISET	  NÄKÖKULMAT	  
A)	  Miten	  luon	  opiskelijalle	  aitoja	  mahdollisuuksia	  toimia	  ryhmässä	  moniammatillisesti?	  
B)	  Miten	  rakennan	  monipuolisia	  tehtävänantoja/-‐asetteluja	  oppimistehtävien	  kautta?	  

5.	  	  YHTEINEN	  TIEDONRAKENTELU	  
	  	  	  	  	  	  A)	  Miten	  tuen	  yhteisöllistä	  tiedon	  rakentamista?	  
	  	  	  	  	  	  B)	  Miten	  rohkaisen/ohjaan	  opiskelijaa	  tavoitteelliseen	  vuorovaikutukseen	  ?	  
	  

6. REFLEKTIO	  
A)	  Miten	  ohjaan	  opiskelijaa	  pohtimaan	  koko	  oppimisprosessin	  ajan	  omaa	  oppimistaan?	  /	  Miten	  luon	  
tilaa	  ja	  rakenteita	  reflektiolle?	  
B)	  Miten	  ohjaan	  opiskelijaa	  tuomaan	  esille	  osaamistaan	  ja	  vertailemaan	  sitä	  toisten	  opiskelijoiden	  ja	  
asiantuntijoiden	  kanssa?	  
	  

7. ARTIKULAATIO	  /tietämyksen	  ilmaiseminen	  ja	  jakaminen	  
A) Miten	  rohkaisen	  opiskelijoita	  oppimaan	  toisiltaan,	  ilmaisemaan	  ja	  jakamaan	  ajatuksiaan	  ja	  

osaamistaan?	  
B) Miten	  hyödynnän	  sosiaalisen	  median	  välineitä	  monipuolisempien	  hiljaisen	  tiedon	  ja	  osaamisen	  

jakamisen	  tapojen	  mahdollistajana?	  
	  

8. OHJAUS	  
A) Miten	  kehitän	  vertaisohjausta?	  Miten	  opiskelijat	  motivoidaan	  toimimaan	  vertaisohjaajina?	  
B) Mitkä	  sosiaalisen	  median	  välineet	  ovat	  tehokkaita	  ohjauksessa	  ja	  miten	  käytettyinä?	  	  
	  

9. AUTENTTINEN	  ARVIOINTI	  

A)	  Miten	  rakennan	  opintojaksolle	  jatkuvan	  arvioinnin?	  
	  B)	  Miten	  rakennan	  arviointikriteerit	  niin,	  että	  ne	  ohjaavat	  luonnostaan	  viimeisteltyihin	  lopputuloksiin?	  
/	  Miten	  voisin	  monipuolistaa	  arviointimenetelmiäni?	  

	  


