Monialaista

oppimista onnistuneesti

Otava Oppimisen palvelut tuottaa monialaisia
oppimiskokonaisuuksia koulujen tarpeisiin.
Asiakkaan omaan teknologiaympäristöön
toteutettu kokonaisuus tehostaa oppimis
prosessia ja antaa pedagogisen monialaisen
mallin. Yhdessä tekeminen säästää opettajien
aikaa ja tukee kouluasi arjen haasteissa.

Yhdessä onnistumme!
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”Projektin runko
oli todella toimiva.”
Opettaja Heinsuon koululta

”Ehdottomasti suosittelemme.
Luova ja rohkea avaus multi
modaalisuudessaan.”
Jyväskylän OKL

palvelut@otava.fi
otava.fi/palvelut

Valitse yksi Otavan valmiista teemoista
• Kaikki kokonaisuudet sisältävät aineiston
esimerkiksi OneNote-työkirjana ja
käyttöönottovalmennuksen
• Yhden kokonaisuuden kesto n. 20 tuntia

• Valmennuksen kesto 1 päivä asiakkaan tiloissa
• Max. 15 osallistujaa
• + optiona tuki koululle lisävalmennuksena

Ilmastonmuutos-projektin aikana oppilaat tutustuvat
ilmastonmuutokseen eri näkökulmista, ja tuottavat
vaikuttamaan pyrkiviä ehdotuksia ongelman ratkaisemiseen.
• Luokka-asteet 4–9
• Vaikuttavuus teemana vahvistaa oppijoiden osallisuuden
tunnetta.

”Vaikuttaminen on mahdollista, kun jokainen löytää oman
näkökulman ilmastonmuutoksen torjuntaan.”
Terve elämä -projektissa oppilaat pohtivat terveyttä ja
hyvinvointia ilmiönä sekä tekevät itselleen tärkeästä teemasta
vaikuttavan tuotoksen.
• Luokka-asteet 4–9
• Oulussa testattu myös yhdessä Polarin mittareiden
ja Qridin arviointisovelluksen kanssa.

”Hyvinvointia arjessa ja oman hyvinvoinnin ja terveyden
pohtimista nuorten näkökulmasta.”
Yhdenvertaisuus-projektissa oppilaat pohtivat yhden
vertaisuuden ja eriarvoisuuden käsitteitä ja keksivät tavan
vaikuttaa koulullaan yhdenvertaisuuden edistämiseksi.
• Luokka-asteet 1–6
• Suvaitsevaisuuden teeman tuominen konkreettisesti
oppilaiden arkeen.

“Oppilaat tekevät uudenlaisia havaintoja lähiympäristöstään
ja motivoituvat toimimaan.”

1. Aloitetaan
1.1 Mikä ihmeen

automatisaatio?

2. Havainnoidaan

1.2 Muodostetaan

ryhmät

1.3 Asetetaan

2.1 Mitä havainnointi on?

tavoitteet

4. Tiedonhaku ja ideointi

2.2 Havainnoidaan

arkea!

3. Valitaan ongelma

4.1 Mitä tietoa

3.4 Valitaan

tarvitsemme?

projektille
aihe

3.3 Tutustutaan

menetelmiin

3.2 Tutkitaan

havaintoja

3.1 Mikä on

tutkimuskysymys?

4.2 Tiedonhaku

5. Suunnitellaan ja valmistetaan prototyyppi
4.3 Ideoidaan

ratkaisumalleja

4.4 Tietokatsaus

5.1 Suunnitellaan

prototyyppi

7. Mitä opimme?
7.1 Ryhmän

työskentelyn
arviointi

7.1 Itsearviointi
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5.2 Nyt värkkäämään!

ja vastaanottaminen

• Luokka-asteet 4–9
• Helposti sovellettavissa eri luokka-asteille ja hyödyntää
olemassa olevia teknologisia laitteita ja sovelluksia

”Hauska ja luova projekti.”

6. Esittely
6.2 Palautteen antaminen

Arjen automatisaatio -projektin kautta oppilaat tutustuvat
automatisaatioon ilmiönä ja toimivat yhdessä keksijän roolissa.

6.1 Oman proto-

tyypin esittely
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2.1. Valitse aihe
2.2. Suunnittele projekti
2.3. Suunnittele haastattelu

1.1. Ennakkotehtävä: Haastattelu
1.2. Keskustelu
1.3. Rakennetaan aikajana
1.4. Tutustu aiheeseen

Aika
matka
yhdessä

3.1. Haastattelut
3.2. Mitä saitte selville?

4.1. Olkaa luovia!
4.2. Oppikaa opponoinnista
4.3. Tehkää timanttia
4.4. Kaikki valmiina?

Tutkitaan

Aloitetaan
1.3

1.2
Ideoikaa
ajatuskartta.

2.
Tehkää Säävisa!

3.

4.3

Tutustukaa
sääsanastoon
Katsokaa
kotona.
video ja
osallistukaa
keskusteluun.

Antakaa toisillenne
rakentavaa palautetta
ryhmätyöskentelystä.

4.2

4.

3.2

Esitelkää muille
suunnitelmanne.

Päättäkää ryhmänne esitystapa.

4.2

Sopikaa roolit ja
valmistautukaa
esitykseen.

4.3

Pohtikaa miten
annatte palautetta muiden
esityksistä.

Estradille!

Voitte vielä muokata
työtänne saamanne
palautteen perusteella.

Nyt luovuus valloilleen!
Toteuttakaa esitysmateriaalinne.

4.2

Arvioidaan
4.3

3.

3.1

Viimeistelkää
suunnitelmanne
ennen testausta.

4.1

6.

Luokaa alustava
projektisuunnitelma
ja aikataulu.

Dokumentoidaan

4.1

6.

2.3

Testataan
3.3

Arvioikaa omaa ja
ryhmänne työskentelyä.

5.

2.2

2.1

Nyt testaamaan
ilmiötä!

4.

”Upea viikko! Rikastuttaa niin lasten kuin ikäihmisten
ajatusmaailmaa.”

Tutustukaa
Kertokaa ilmiöihin ja valitkaa
sääkuvasta
testattava aihe.
ryhmälle.

2.

1.4

1.1
Tehkää oma
säätehtävä
kotona.

• Antaa konkreettisen projektin paikallisen yhteistyön
rakentamiseksi ikäihmisten ja koulun välille.

4. Toimitaan

5.1. Estradille
5.2. Miten onnistuimme?
5.3. Mitä opin?

1.

• Luokka-asteet: 1–6

3. Hankitaan tietoa

5. Esitetään

1.

Aikamatka yhdessä -projekti laajentaa oppimisympäristöä
koulun ulkopuolelle, harjoittaa vuorovaikutusta eri ikäisten ihmisten
kanssa ja tutustuttaa arjen historiaan eri vuosikymmenillä.

2. Suunnitellaan

1. Aloitetaan

5.

4.1

Esitetään

Sää ilmiönä-projektin kautta oppilaat tutustuvat ja testaavat
eri säähän liittyviä ilmiöitä, mm. sateen tekemistä mielekkäinä
harjoituksina:
• Luokka-asteet 4–9
• Projektin eteneminen yhdistää luovalla tavalla tutkivaa
oppimista ja projektiperusteista työskentelyä.

”Hauskaa tutkia, miten sade syntyy.”

Fiksusti liikenteessä -projektissa oppilaat tutustuvat liikenne
turvallisuuteen lähiympäristössään, ymmärtävät asenteiden
merkityksen ja harjoittelevat digitaalisen esityksen tekoa.
• Luokka-asteet: 3–4
• Yksinkertaisella mallilla ja läheisellä aiheella liikkeelle
monialaisuuteen ja TVT-taitojen pedagogiseen hyödyntämiseen.

“Saimme juuri meille sopivat työkalut ja oppimiskokonaisuuden
laaja-alaisten taitojen systemaattiseen harjoittamiseen.”

AMERIKAT

ALOITETAAN

1.

1.3

1.2

1.1

1.4

TOIMITAAN
Olkaa luovia!
Oppikaa
opponoinnista!
Tehkää timanttia!

2.

SUUNNITELLAAN

Löytöretkeilijän Kulttuuria
Amerikoista
laiva

Uutiset
Mitä
kartalle
tiedämme jo?

4.1

4.

4.2

2.1 Valitkaa aihe

3.2

ESITETÄÄN

5.

5.1

Antakaa
palautetta
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Tiedon
valtatielle

2.3

hakuun!
3.1

4.3

Tehkää projektisuunnitelma

2.2

Mitä saitte
selville? Nyt tiedon-

3.

KERÄTÄÄN
TIETOA
Itsearviointi

Miten onnistuimme?

5.2

Estradille!

6.

6.2

6.1

ARVIOIDAAN

Amerikat-projektin aikana oppilaat tutustuvat Amerikoihin ja
sen monikulttuurisuuteen eri näkökulmista ja tekevät itseään
kiinnostavasta teemasta oppimistuotoksen.
• Luokka-asteet: 4–6
• Projektiperusteinen työskentely ja ryhmässä toimiminen ohjaa
kohti tulevaisuuden taitoja.

”Selkeä kokonaisuus ja oppilaita motivoivat aihepiirit, joista
ryhmät voivat valita kiinnostuksensa mukaan.”
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