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Näin käytät Särmää tehokkaasti

1. Opiskele videoiden ja äänikirjan avulla.
Osa tämän kirjan tehtävistä sisältää videoita. Tunnistat 
tällaiset tehtävät symbolista . Lisäksi kaikki tehtävien 
aineistoina olevat kirjoitetut tekstit voi  halutessaan 
kuunnella äänikirjana. Saat kaikki videot ja äänikirjan 
käyttöösi lataamalla sovelluskaupasta maksutto-
man Otso-mobiilisovelluksen, jonka tunnistat 
oheisesta logosta. Sähköiset aineistot ovat saata-
villa myös Opiskelijan maailmassa (opiskelija.otava.fi). 
 
2. Tutustu tavoitteisiin ja tarkastele taitojesi  
karttumista. 
Jakson keskeiset tavoitteet ja käsitteet esitellään aina 
jakson alussa. Itse- ja vertaisarviointiin ohjaavat  
Miten meni? -laatikot sekä Itsearviointi-luku. 
 
3. Harjoittele monipuolisesti eri tasoilla.
Lukujen tehtävät on luokiteltu sovelta vuuden ja  
laajuuden perusteella kolmeen tasoon.

     Perustaso: tehtävät ohjaavat tärkeimpien  asioiden  
ja käsitteiden tunnistamiseen ja määritte lemiseen.

     Soveltamisen taso: tehtävät ohjaavat luokittelemaan 
ja tekemään mallin mukaisia havaintoja aineis-
tosta.

     Kriittisen lukutaidon ja oman tuottamisen taso:  
tehtävät ohjaavat tulkitsemaan, päättelemään,  
arvioimaan ja tekemään itse.

 
Tehtävä 1 ohjaa aina tietokirjan tekstin lukemiseen.
 
Tämän opintojakson tehtävät kehittävät erityisesti 
 seuraavia laaja-alaisen osaamisen taitoja:
• globaali- ja kulttuuriosaaminen 
• monitieteinen ja luova osaaminen
• vuorovaikutusosaaminen 
• hyvinvointiosaaminen.
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