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INTERGEN on jännitävä uusi hanke, jota Euroopan komissio rahoitaa Erasmus+-ohjelmasta. Siinä ehdotetaan 
innovativista lähestymistapaa sukupolvien väliseen aikuiskoulutukseen, jota 18-30-vuotaat ja yli 50-vuotaat 
aikuiset voisivat oppia toisiltaan kehitääkseen avaintaitojaan ja torjuakseen syrjintää.

INTERGEN SILTAMALLI tarjoaa mukautetavan ja räätälöitävän lähestymistavan näiden kahden kohderyhmän kanssa
tehtävään henkilökohtaiseen työhön. Sitä voidaan käytää tuomaan nuoret ja vanhat oppijat yhteen, jota he voivat
oppia toisiltaan ja autaa toisiaan. Koulutuksen tavoiteena on olla kasvokkain tapahtuvaa, ja aikuisoppijat voivat
kommunikoida keskenään ja ohjaajansa kanssa oppiva yhteisön kauta.

INTERGEN SILTAMALLI koostuu kolmesta toisiinsa liityvästä osasta, joiden avulla voit ohjaajana rakentaa 
pedagogisen ohjelmasi vastaamaan ryhmäsi tarpeita.

Osassa 1 esitellään mahdollinen pedagoginen viitekehys, joka voi autaa valmistelemaan ja jäsentämään 
oppimisohjelmaa ja oppimistlaisuuksia.

Osassa 2 on ehdotetuja pedagogisia työkaluja ja lähestymistapoja, joiden avulla voit valita aiheesi ja jäsentää 
koulutustlaisuutesi.

Osa 3 sisältää erilaisia pedagogisia oppimissisältöjä, jotka liityvät digitaalisiin, yritäjyys- ja sosiaalisiin taitoihin, 
sosiaaliseen osallisuuteen, syrjintään, EU:n kansalaisuuteen ja sopeutumiseen haastavissa tlanteissa.

Koulutajat voivat siis vapaast valita ja mukautaa moduuleja oppijoidensa tarpeiden mukaan.

Kun tedät sukupolvien välisen ryhmäsi koon, koostumuksen, ominaisuudet, mieltymykset ja tarpeet
Voit halutessasi valita INTERGEN-hankeryhmän ehdotamista pedagogisista menetelmistä. Valitse ja lisää jokin 
suosikkisi tarjotuista menetelmistä koulutustlaisuutesi jäsentämiseksi.

Tutustu myös video-opetukseen, ja löydät video-oppaamme INTERGENin YouTube-kanavalta. 

INTERGEN-timin tavoiteena on tarjota sinulle valikoima oppimateriaalia, jonka avulla voit laata oman 
koulutustlaisuutesi.

Tämä laaja valikoima oppimismenetelmiä ja -aktviteeteja on suunniteltu autamaan teitä kasvatajina 
vastaamaan oppijoidenne tarpeisiin.

Voit seurata hanketa ja saada ajankohtaisia uutsia hankkeesta klikkaamalla Facebook-linkkiä:
htps://www.facebook.com/profle.php?id=100063240608908 

Kaikki hankkeen aikana tuotetut resurssit ja materiaalit ovat vapaast ladatavissa:
INTERGENin oppiva yhteisö EPALE-alustalla: htps://epale.ec.europa.eu/en/group/169385/ 
INTERGENin verkkosivusto: htps://www.intergenproject.com
INTERGEN LinkedIn-sivu htps://www.linkedin.com/company/71405576  
INTERGEN YouTube-kanava: htps://www.youtube.com/channel/UC5KRXj3Z0OU04Kq8m2a7Cuw  
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INTERGEN SILTAMALLIN PEDAGOGISET OPETUSMATERIAALIT KOULUTTAJILLE/OHJAAJILLE  ehdotaa tapoja 
käytää erilaisia pedagogisia opetusresursseja ja -välineitä, joita aikuisopetajat voivat käytää sukupolvien välisten
oppijoiden kanssa, ja ehdotaa IO1:ssä kehitetyn INTERGEN SILTAMALLI -menetelmän käytännön soveltamista 
molempiin kohderyhmiin sukupolvien välisten oppijoiden kanssa. Sisältää mm:

Opetustavoite 1: Pedagoginen johdatus siihen, miten sukupolvien väliset oppijat oppivat parhaiten.

Opetustavoite 2: Pedagogiset menetelmät (kuvaukset, esimerkkejä sukupolvien välisissä ryhmissä F2F-kontekstssa 
käytetävistä menetelmistä ja linkkejä):

1. Osallistujien valinta- ja jakomenetelmät - fasilitaatorit ja aikuisopiskelijat.
2. Aikuisoppijan profloint: opetus, menetelmä ja käytetävät pedagogiset materiaalit.
3. Menetelmät, joilla luodaan sukupolvien välisissä oppijoissa myönteinen asenne - "nälkä" elinikäiseen 
oppimiseen.
4. Menetelmät parityöskentelyn parhaaksi hyödyntämiseksi sukupolvien välisissä kaksoissuhteissa.
5. Menetelmät kielen ymmärtämisen tarkistamiseksi
6. oppiva yhteisön käytömenetelmät (Community of Practse, Oppiva yhteisö)
7. Ryhmätyöskentelyä ja keskusteluja parhaiten hyödyntävät menetelmät: sukupolvien sekoitaminen / 
sukupolvien erotaminen toisistaan
8. Menetelmät, miten tarinankerrontaa / menestystarinoita voidaan parhaiten käytää.
9. Menetelmät, joilla kyselylomakkeita voidaan parhaiten käytää malliesimerkkien tuotamiseen.
10. Miten tetokilpailuja voidaan parhaiten käytää malliesimerkkien tuotamiseen?
11. Miten pelejä käytetään parhaiten malliesimerkkien avulla
12. Menetelmät, miten roolileikkejä / simulaatoita voidaan parhaiten käytää.
13. Menetelmät työpajojen parhaaksi käytämiseksi 
14. Opetusmenetelmä mahdollisen pandemian  aikana; turvallisia keinoja aikuisten ohjaajille ja 

oppijoille eri ympäristöissä.

Opetustavoite 3; Innovativiset pedagogiset välineet (esimerkkejä sukupolvien välisissä ryhmissä F2F- ja 
etäyhteyksissä käytetävistä välineistä sekä keskeiset linkit):

15. Miten teknisiä välineitä käytetään parhaiten ja miten digitaalista osaamista kehitetään F2F- ja 
etäyhteyksissä?
16. Digitaaliset "jakamistyökalut", kuten Zoom
17. Digitaaliset jakotyökalut, kuten Mentmeter
18. Digitaaliset jakotyökalut, kuten Padlet
19. Aikuisopiskelijoiden  ryhmien videoesitysten tekeminen - miten tämä opetetaan aikuisille ja mitä 
digitaalisia välineitä käytetään?
20. Miten WhatsAppia käytetään, jos valitsemme tämän sovelluksen oppijoiden oppiva yhteisöä varten?
21. Digitaaliset työkalut, kuten Canva
22. Digitaalisen viestnnän opetusvälineet, joiden avulla oppijat voivat käytää IO4:n etämoduuleja - 
opetellaan avaamaan verkkovideoyhteys ja kaiutmen asetukset.

Edellä mainitut resurssit sisältävät myös mukautetuja pedagogisia resursseja, joita INTERGEN-kumppanit ovat 
tuotaneet muissa hankkeissa, ja/tai linkkejä olemassa oleviin pedagogisiin resursseihin, joita voitaisiin käytää, 
sekä selityksen mahdollisista tavoista käytää resurssia sukupolvien välisten aikuisoppijoiden kanssa.
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Opetustavoite 1: Pedagoginen johdatus siihen, miten sukupolvien väliset oppijat 
oppivat parhaiten.

Moduulin tavoite
Tämä on johdantomoduuli siitä, mitä sukupolvien välisen koulutuksen ohjaajat voisivat mietä valmisteluvaiheessa 
ennen varsinaisen koulutuksen sisällön suunnitelua ja millaista pedagogista tetämystä ja henkilökohtaisia valmisteluja 
olisi hyötyä sinulle ohjaajana. 

Sisältö ja linkit 
- Mitä on älykkyys?
- Miten aikuinen oppii parhaiten?

-Motvaatot 
-Palustava tapaaminen osallistujan kanssa

Mitä älykkyys on ja miten ihmiset oppivat? Aloita tarkastelemalla henkilökohtaista taustaa, koulutusta, 
kokemusta ja käsitystä. Joskus on varsin hyödyllistä mietä omia kokemuksia ja sitä, miten sinä/me määritelemme
maailmaa - ihmisiä ympärillämme, erityisest koulutuksissa ja harjoitelussa.  Tämä osa on elintärkeä, koska monet 
meistä saatavat olla jokapäiväisessä elämässään melko homogeenisten ihmisten ympäröimiä, ja joskus saatamme 
joutua kaventamaan ajatuksiamme ympäristöstämme. 

Tämä oli yksi Howard Gardnerin ajatuksia, joka on kehityspsykologi ja tunnetuin tästä moniälykkyysteoria. 

Hän uskoi, etä perinteinen älykkyyden käsite oli aivan liian kapea ja rajoitava ja etä älykkyysosamäärän 
mitauksissa jätetään usein huomiota muut "älykkyyden" piirteet, joita yksilöllä voi olla. Hän esitelee ja tutkii 
useita erilaisia älykkyysosamäärän älykkyystyyppejä seuraavast:

Mielenkiintoisessa ja eritäin hyödyllisessä artikkelissa Gardner keskustelee siitä, miten hänen 
ajatuksiaan ja tutkimuksiaan on käytety ja tulkitu vuoden mitaan, ja myöntää, etä kuten millä tahansa 
muullakin alalla, tätä voidaan tulkita väärin, muta hänen neuvonsa perustuvat silt tähän: 
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• Varmista, etä oppilaat saavat tetoa useilla eri tavoilla: Oppitunneista tulee mielenkiintoisempia, ja 

oppilaat muistavat todennäköisemmin eri tavoin esitetyt tiedot. Ymmärrä, etä ihmiset oppivat ja 
käsitelevät uuta tetoa joskus hyvin eri tavoin. Tämä tarkoitaa sitä, etä kun aloitat ohjelman, miet 
tedon esitämistä eri tavalla. 

• Yritä aina yksilöllistää oppituntsi: On silt järkevää eriytää opetusta, vaikka oppilailla ei olisikaan yhtä 

hallitsevaa oppimistyyliä. Vältä "yhden koon opetusmenetelmää" ja miet oppilaiden tarpeita ja 
kiinnostuksen kohteita.

Miten aikuiset oppivat parhaiten?

Ihmiset oppivat monin eri tavoin, muta aikuisten kanssa työskenneltäessä on tärkeää luoda useita harjoituksia ja 

toimintoja, jotka perustuvat erilaisiin lähestymistapoihin, kuten tekemällä oppimiseen ja havainnoimalla 
oppimiseen tai vertaisoppimiseen, joka on monissa tapauksissa osoitautunut yhdeksi parhaista ja 
hyödyllisimmistä menetelmistä aikuiskoulutuksessa. 

  

Vertaisilta toisille -koulutus - hyvä esimerkki:
Koulutuksen alussa - keskusteltuaan motvaatotekijöistä ja osallistujien odotuksista koulutukselle - on 
osoitautunut hyväksi menetelmäksi muodostaa parit, joissa on yhtäläisyyksiä, vaikka he kuuluisivatkin eri 
ikäryhmiin, eri sukupuoleen tai etniseen alkuperään. Parin muodostus  on tehtävä huolellisest - luotamuksen, 
halukkuuden, antamisen, vastaanotamisen ja kiinnostuksen perusteella. Pääajatuksena on, etä parina on joku, 
joka autaa toista ihmistä pääsemään päätavoiteeseen. Parityöskentelyn tulisi perustua oppimissilmukkaan - katso
kuva yllä. 

Mentoroint 

Toinen tekijä, jota voidaan soveltaa vertaiskoulutukseen, on  mentorointi. Tämä tarkoitaa sitä, etä jokainen 
jäsen on antavassa ja vastaanotavassa tlanteessa. 

Motvaato 
Aikuiskoulutuksessa sanotaan usein, etä ihmiset oppivat parhaiten silloin, kun heillä on jonkinlainen 

henkilökohtainen kiinnostuksen kohde (JD Carpenteri) tai kun heillä on tunne, etä he voivat saada jotain 
hyödyllistä uudesta oppimisesta. 
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Taloudellinen motvaato korkeamman oppimisen ja uuden työidentiteetin muodossa on pätevä, samoin kuin 
työturvallisuus tai paremmat rekrytointmahdollisuudet tai vahvempi/parempi sosiaalinen osallisuus. 

Ohjaajalle on eritäin tärkeää, etä tiedät, miten motivoida ryhmääsi, ja sinun on tedetävä, mikä on ryhmän 
jäsenten tärkein motvaatotekijä. 
 
Tämän selvitämiseksi osallistujan alkuhaastatelu (kokous) (ks. myöhemmin tässä moduulissa) ennen koulutuksen 
aloitamista voi olla hyvä keino selvitää henkilökohtaisia motiveja, muta on myös mielenkiintoista lähestyä 
ryhmää näillä kysymyksillä.  

a. Hyvä esimerkki 1 - Toistensa haastatelu 
Eräs eritäin hyvä idea on muodostaa osallistujista parit, keskustella heidän motvaatotekijöistään ja antaa 
siten kunkin esitää toistensa ajatukset ja se, mikä heitä motvoi. Tämä voidaan tehdä sekoitamalla ikäryhmiä
tai asetamalla heidät pariksi samoihin ikäryhmiin, jota voidaan keskustella siitä, mikä heitä yhdistää 
motvaaton kannalta ja mikä heitä erotaa. Näin toimimalla istunnon alkuvaiheessa luodaan hieno ja 
mielenkiintoinen ilmapiiri sekä annetaan ohjaajalle hyödyllinen johtamisväline, jonka hän voi pitää mielessä 
koulutuksen aikana. 

b. Hyvä esimerkki 2 - Kuva- tai motvaatokorten käytö 

Toinen esimerkki on pyytää osallistujia valitsemaan 3 erilaista kuvaa motvoivasta korttivarastosta. Siten 
heidän on selitetävä ja määriteltävä, miksi he valitsivat nämä kortt ja millaisia symboleja ne sisältävät ja 
miten ne liityvät heidän tavoiteeseensa ja henkilökohtaiseen motvaatoonsa. Tässä harjoituksessa 
osallistujien on käytetävä symboleja, tekstä ja sanoja selitääkseen itseään ja motvaatotaan, ja joissakin 
tapauksissa tämä on hyvin opetavainen prosessi, ei vain kuulijoille vaan myös henkilölle itselleen, ja tämä on 
hieno johtamisväline ohjaajille. 

PIM-kokous osallistujien kanssa
Tämän ohjeen ensimmäisessä osassa, Intergen silta sukupolvien välisen oppimisen menetelmistä, mainitaan eräs 
PIM (osallistujien yksilöllinen tapaaminen), joka voidaan liitää Intergen-koulutukseen.  Jos ohjaajana sinulla on 
mahdollisuus järjestää tällaisia tapaamisia, yritä hyödyntää ne mahdollisimman hyvin, sillä ne voivat olla 
elintärkeitä koko koulutustlaisuuksien kannalta. Tämän tapaamisen päätarkoituksena on saada tetoa, ymmärrystä
ja ennen kaikkea tuntumaa osallistujaan. Tässä tapaamisessa on tärkeää yritää selvitää asenteita ja motiveja 
osallistumiseen, jota voidaan asetaa vaiheet tulevalle koulutukselle. 

PIM:n lopputulos ja vaikutus voisi olla seuraava:

• Henkilökohtainen rajaus 

• Vahvempi sosiaalinen osallisuus

• Motvoiva teto
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• Taustan ja odotusten kerääminen osallistujilta 

• Hyvän tunnelman  luominen 

• Osallistujien pelon vähentäminen 

• Tietojen jakaminen ja määritäminen 

• Hallintotetojen kerääminen
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Opetustavoite 2: Pedagogiset menetelmät (enintään 1-2 sivua, joissa on kuvauksia, 
esimerkkejä sukupolvien välisten ryhmien kanssa F2F-kontekstssa käytetävistä 
menetelmistä ja linkkejä:

2.1 Osallistujien valinta- ja jakomenetelmät - fasilitaatorit ja aikuisopiskelijat. 

Moduulin tavoite
Saada  käsitys siitä, miten valmistella, valita ja jakaa osallistujat eri tavoin ja hyvällä pedagogisella tavalla koulutuksen 
aikana. Kun olet lukenut tämän ja tarkistanut linkit, sinulla pitäisi olla joitakin hyviä ideoita yksinkertaisesta osallistujien 
jakomenetelmästä.  

Sisältö ja linkit
Aikuiskoulutuksessa, kuten kaikessa koulutuksessa, on pidetävä mielessä, etä on tärkeää, etä hauskanpito oppimisen 
alueella. Huumori  on yksi koulutuksen ja uuden tedon keräämisen ja "uuden tedon tallentamisen" perusosista - 
jokaisen mielessä, jota sitä voidaan käytää elinikäisessä oppimisessa. Kun muodostetaan pareja, on tärkeää, etä ryhmä 
on rento, etä he tuntevat luotamusta ja ovat valmiita otamaan riskejä keskustellessaan ja ratkaistessaan ongelmia, 
joita heitä pyydetään ratkaisemaan. 

Yksi tapa aloitaa tällainen työskentely on käytää tätä menetelmää tässä ja asetaa ryhmä satunnaisest pareiksi 
esitämällä joitakin menetelmiin sopivia kysymyksiä. Tämä saa yleensä aikaan jonkin verran naurua, ja ilmapiiri alkaa olla 
hyvin rentoutava. Ennen kuin päätäte menetelmistä, miten parit muodostetaan, mietkää kaikki muut valmistelut tätä 
tämänkaltaista työskentelyä varten:

Ryhmän työskentelypaikka -
Missä on ryhmän työskentelytla, jossain yksityisessä paikassa vai huoneen joka nurkassa?
Millaiset ovat työskentelyolosuhteet, onko siellä hyvä ilmanvaihto, turvallinen, hyvät työskentelytlat, tuolit, 
pöytä, kynä, fäppitaulu, muu työskentelyyn tarvitava materiaali?
Työaika - milloin heidän on toimitetava työnsä?
Työn toimitaminen - miten he valmistelevat työn toimitamisen - kirjallisest, suullisest, lyhyillä videoilla, 
valokuvilla tai muilla tavoin?
Ryhmänjohtaja - onko joku vastuussa, vai odotammeko ja katsomme, kuka otaa johtajan paikan? 
Tuotos - on tärkeää, etä työtuloksia ei vain tehdä, vaan etä ne myös toimitetaan ja niistä keskustellaan 
asianmukaisella opetavaisella tavalla, jota kaikki voivat oppia tästä työstä. 
Arviointprosessit -
Mitä opimme, miten voimme parantaa, mitä puutui, useista eri näkökulmista, älkää unohtako, etä 
työskentelemme aikuisten kanssa, ja monilla heistä on paljon kokemusta eri aloilta. 

Yleensä on olemassa useita tapoja muodostaa pareja ja valita osallistujat eri tehtäviin, muta sen pitäisi aina perustua 
koulutuksen päätarkoitukseen, ja tässä tapauksessa keskitymme Intergen-koulutukseen, jossa pyrimme saamaan eri 
sukupolvet koulutautumaan ja autamaan toisiaan, jota he olisivat paremmin valmistautuneita työpaikkojen luomiseen 
tai etsimiseen.

Ikäero
Jos työskentelemme tapaustutkimuksen parissa ja ratkaisemme useita ongelmia, on tärkeää yhdistää eri kohortt, koska 
näin saadaan parhaat tulokset, jotka perustuvat erilaisiin kokemuksiin ja lähestymistapoihin. Voit helpost käytää 
ikäryhmiä jakamiseen, yksi nuoremmista ryhmistä, toinen vanhemmasta ryhmästä. 

Eetnen tausta ja kokemus 
Toisessa tehtävässä voit käytää sukupuolta tai samankaltaista tai erilaista eetstä taustaa parinmuodostamiseen, muta 
muista, etä kyse on aina tehtävästä. 

Satunnaisvalinta, kuten numeroiden antaminen ja samojen numeroiden pyytäminen pariksi,
Voit pyytää heitä valitsemaan tyypillisiä pelikorteja, joissa kaikki patakortt toimivat yhdessä ja niin edelleen. Voit pyytää
heitä valitsemaan pienen paperin, jonka olet taitanut väreillä, numeroilla tai allekirjoituksella, ja ne, jotka saavat jotain 
vastaavaa, työskentelevät yhdessä tai istuvat yhdessä.

Käytämällä syntymäkuukausia tai astrologista merkkiä 
Riippuu ryhmän koosta - varmista kuitenkin, etä tästä keskustellaan ennen varsinaisten tehtävien aloitamista. 
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Etunimiin perustuvien sanatomien harjoitusten käytäminen. Tämä on hyvä tlaisuus keskustella siitä, miten 
tulkitsemme sanatonta viestntää.  

Erilaisia pelejä, joissa sinun täytyy tulkita erilaisia kuvia.  

Ideoita   ulkoa
Lähetä kaikki ryhmät ulos ja pyydä heitä keräämään 2-3 esinetä, ja ne, jotka keräävät jotain samankaltaista, kuten 
roskia, kukkia, tölkkejä, ruokakansia, työskentelevät yhdessä. Ennen kuin he aloitavat työnsä, heidän on selitetävä, 
miksi he päätvät poimia juuri tämän. 

Lisää mielenkiintoisia linkkejä käytetäväksi: 

htps://positvepsychology.com/communicaton-games-and-actvites/

htps://www.trainerbubble.com/downloads/pairing-exercises/
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2.2 Aikuisopiskelijoiden profloint: mahdolliset menetelmät ja käytetävät pedagogiset materiaalit

Moduulin tavoite  

• Ymmärtää profloinnin merkitys aikuiskoulutuksessa. 
• Parannetaan tetämystä siitä, mitä ja miten valmistautua yhteisiin luokkiin eri profilien kanssa. 
• Pystyä käytämään joitakin välineitä ja harjoituksia, jotka soveltuvat koulutukseen sekaluokassa, jossa on 

erilaisia aikuisprofileja.

Sisältö ja linkit

Koko INTERGEN-hanke perustuu ajatukseen, etä eri sukupolvilla on erilainen tetämys, kokemus, tausta, käsitys, 
taidot ja ymmärrys ja etä heidän tärkeimmät voimavaransa ovat ne, joita he voivat mielestämme käytää 
ammattaidon parantamiseen ja koulutamiseen, jota heillä olisi paremmat mahdollisuudet tai mahdollisuudet 
tulevaisuuden työmarkkinoilla. Katso lisätetoja suuntaviivojen sivuilta .

Voimme varmast sanoa, etä aikuisopiskelijoiden kiinnostus koulutukseen ei ole koskaan ollut niin 
näkyvää kuin tällä vuosisadalla, ja siihen on useita ilmeisiä syitä, joista mainitsen vain muutaman: 

• Yleiset muutokset työelämässä, uudentyyppiset työt, uudet vaatmukset.  

• Työpaikkakilpailut  

• Digitalisoinnit 

• Uusien taitojen, sekä kovien etä pehmeiden taitojen, vaatmus. 

• Globalisaato - työskentele missä tahansa 

• Työpaikkojen menetäminen, joustot, vaatmukset uuden oppimisesta ja käytäytymisestä. 

Vaikka keskitymme tässä hankkeessa vain kahteen suureen ikäryhmään, junioreihin ja senioreihin, yksi 
ensimmäisistä asioista, jotka meidän on pidetävä mielessä, kun ohjaaja valmistelee koulutusta näille ryhmille, on 
se, etä ryhmällä saataa olla erilainen profili.  Tämä vaikutaa hyvin todennäköisest koulutusmateriaalin 
valintaan, koska ryhmällä saataa olla varsin erilaiset oppimisprofilit. 

1. Mitä on aikuisten oppimisen profilointi ?
Kirjoitamme ohjeistusta aikuisille ohjaajille, ja siksi meidän on pyritävä saamaan tedot mahdollisimman selkeiksi 
ja ymmärretäviksi. Tässä on siis yksi määritelmä, joka voisi olla käytökelpoinen kyseisessä sisällössä: 
"Opiskelijan oppimisprofili on   kokonaiskuva hänen oppimismieltymyksistään, vahvuuksistaan ja haasteistaan, ja 
sitä muokkaavat oppimistyylin, älykkyyden, kultuurin ja sukupuolen luokat." 

Olemme käsitelleet  muissa luvuissa (katso lisätetoja ohjeistamme) ensimmäistä ja yhtä aikuiskoulutuksen 

tärkeimmistä seikoista, pedagogiikan ja andragogiikan eroa.  Lyhyest sanotuna on olemassa erilaisia 
motiveja, odotuksia, lähestymistapoja ja menetelmiä, jotka erotelevat tämän erilaisen tyylin koulutuksessa ja 
oppimisessa. Tähän erilaiseen lähestymistapaan liityen sinun on ohjaajana pohditava erilaisia oppimisprofileja, 

jotka voivat perustua ikään, sukupuoleen, kulttuuriin, kokemukseen, koulutukseen, etniseen 
taustaan ja etiikkaan.    
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https://www.tbr.edu/sites/default/files/media/2018/08/Adult%20Learners%20Profile_March2018_Final_web.pdf
https://www.tbr.edu/sites/default/files/media/2018/08/Adult%20Learners%20Profile_March2018_Final_web.pdf
https://elmlearning.com/blog/pedagogy-vs-andragogy/
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&sxsrf=AOaemvJWhYnWfE7MckCuvOxpKCODOJyHMg%3A1639649367324&lei=VxC7YceVE8y3tAbdn5vYCw&q=learner%20profile%20examples&ved=2ahUKEwiHneHwiej0AhXMG80KHd3PBrsQsKwBKAB6BAg8EAE&biw=1920&bih=899&dpr=1
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&sxsrf=AOaemvJWhYnWfE7MckCuvOxpKCODOJyHMg%3A1639649367324&lei=VxC7YceVE8y3tAbdn5vYCw&q=learner%20profile%20examples&ved=2ahUKEwiHneHwiej0AhXMG80KHd3PBrsQsKwBKAB6BAg8EAE&biw=1920&bih=899&dpr=1
https://www.researchgate.net/publication/296333097_Profiling_and_Supporting_Adult_Learners
https://www.edsurge.com/news/2021-08-11-it-s-time-to-reboot-our-thinking-about-adult-learners-in-a-digitally-transformed-world


       

lähteet https://elmlearning.com/blog/pedagogy-vs-andragogy/

2. Miksi profloint on tärkeää Intergen-koulutuksen kannalta?

Jota voit valita oikean lähestymistavan koulutukseen, tarvitset joitakin menetelmiä, joiden avulla voit työskennellä

ja ymmärtää eri profiileja, joihin sinun on ehkä varaudutava koulutuksessa. Tämä on tehtävä parhaalla 
mahdollisella tavalla, ja jos sinulla on jonkin verran tetoa oppijoista, voit mukautaa lähestymistapasi 
koulutuksessa paremmin. Tämä on yhtä tärkeää, kun pohdit parasta mahdollista lopputulosta, kun ryhmäsi 

muodostetaan pareiksi eri seminaarityöskentelyä varten, koska luokassasi kohtaat todennäköisesti eri 
sukupolvia. 

Tässä on linkkejä muutamiin proflointtyökaluihin, joita voit tutkia ennen kuin jatkat eteenpäin: 
htps://stackify.com/how-to-choose-the-best-performance-profling-tools/

Tärkeimmät hyödyt jonkinlaisen profilityökalun käytämisestä ovat, etä saatat saada arvokasta tietoa, kuten
tämä : 

           

htps://eleducaton.org/resources/helping-all-learners-learning-profle
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https://eleducation.org/resources/helping-all-learners-learning-profile
https://academics.nsuok.edu/Portals/53/documents/2020%20Learner%20Profiles%20Session%20002.pdf
https://academics.nsuok.edu/Portals/53/documents/2020%20Learner%20Profiles%20Session%20002.pdf
https://stackify.com/how-to-choose-the-best-performance-profiling-tools/
http://socialmarketing.org/archives/generations-xy-z-and-the-others/
http://socialmarketing.org/archives/generations-xy-z-and-the-others/
https://academics.nsuok.edu/Portals/53/documents/2020%20Learner%20Profiles%20Session%20002.pdf
https://elmlearning.com/blog/pedagogy-vs-andragogy/
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3. Mistä aloitaa - käytännönläheinen vaiheitainen opas aikuisoppijan proflointin. 

Ensimmäinen osa on määritellä itse

• Miten tämä profloint autaa saavutamaan harjoitelutavoiteeni?

• Miten aion käytää tätä tetoa?

• Miten varmistan tämän työn eetsen puolen?

3.1 Kysymysten luominen 

Keitä on luokassasi? 

• Ikä, sukupuoli, tausta, kultuuri

• Miksi he ovat täällä? 

• Mihin he aikovat käytää koulutuksen?

• Mikä on heidän tärkein motvaatonsa osallistua tähän oppimisseminaariin? 

• Heidän koulutustaustansa?

• Heidän kokemuksensa? 

• Heidän vahvuutensa ja heikkoutensa 

• Heidän IT-tetämyksensä 

• Heidän kielitaitonsa

• Heidän yhteinen ymmärryksensä sanoista, kultuureista (ks. tämän ohjeen sanastoa koskeva 
luku).

• Heidän henkilökohtainen tlanteensa:

 asuvatko he tällä alueella?

 Onko heillä työtä tai asuntoa? 

 Onko heillä tukea, kuten perheitä, ystäviä, puolisoita? 

 heidän henkilökohtaiset kiinnostuksen kohteensa - harrastukset? 

3.2 Miten saada  vastaukset ryhmältänne?

• Laitetaan heidät vastaamaan joihinkin näistä kysymyksistä yksityisest ennen luokkaa.

• Heidän on vastatava joihinkin näistä kysymyksistä pääluokassa.

• Paritetaan heidät yksitellen ja pyydetään heitä haastatelemaan toisiaan ja siten esitelemään toisensa.

• Joidenkin esiteltyjen työkalujen ja kyselylomakkeiden käytäminen - katso linkit ilmaisiin työkaluihin. 

• PIM-menetelmien käytö, esimiehen/ohjaajan henkilökohtainen haastatelu, ks. tämän ohjeen sivut. 

Miten saamme tetoa oppijoista, jota voimme luoda yksityiskohtaisen profilin ja mukautaa oppimismenetelmät ja
yhteydenpidon oppijoiden tarpeiden mukaan?
  
htps://academicafairs.sps.columbia.edu/content/profle-adult-learner
htps://www.nextgenlearning.org/artcles/getng-to-know-you-learner-profles-for-personalizaton

Aikuisoppijan määritelmät ja profloint: 
htps://www.researchgate.net/publicaton/296333097_Profling_and_Supportng_Adult_Learners

htps://academics.nsuok.edu/Portals/53/documents/2020%20Learner%20Profles%20Session%20002.pdf
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https://academics.nsuok.edu/Portals/53/documents/2020%20Learner%20Profiles%20Session%20002.pdf
https://www.researchgate.net/publication/296333097_Profiling_and_Supporting_Adult_Learners
https://www.nextgenlearning.org/articles/getting-to-know-you-learner-profiles-for-personalization
https://academicaffairs.sps.columbia.edu/content/profile-adult-learner
https://www.ispringsolutions.com/ispring-free?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=us_aw_ispring_free_for_teachers&utm_term=free%20assessment%20tools%20for%20teachers&utm_content=125204807466&ad_group=free_tool_for_teachers&gclid=Cj0KCQiA5OuNBhCRARIsACgaiqWtpE70aEDzLyxFkb9LOEdUdg-xJg8KRSRsjWhz_Kah3gLtY7GT_QEaAglEEALw_wcB


2.3 Menetelmät, joilla luodaan eri ikäryhmien oppijoissa myönteinen asenne - "nälkä" elinikäiseen
oppimiseen.

Moduulin tavoite

Tavoiteena on antaa ohjaajille joitakin ideoita elinikäisen oppimisen puiteissa työskentelyyn. Ymmärryksen merkitys, 
motvaato ja se, mikä pitää ryhmän raiteillaan, mikä luo kaikille sopivimman tavoiteen oppimisen aikana, eikä vähiten 
se, mikä lisää elinikäisen oppimisen tekijää.

Sisältö ja linkit 

Aikuiset ovat kiinnostuneimpia oppimisesta silloin, kun sillä on välitöntä merkitystä ja vaikutusta heidän työhönsä tai 
henkilökohtaiseen elämäänsä, ja kun oppimisen tulisi suuntautua enemmän heidän ongelmiensa ratkaisemiseen. Tämä 
on yleinen suunta. 

Kolme pointa: Tunnusta, kysy ja aktvoi.  
Useimmat ihmiset haluavat, etä heitä kunnioitetaan, etä heidät tunnustetaan ja etä heidät nähdään siellä, missä he 
ovat ja missä he esiintyvät. Aikuiset tuovat luokkaan kokemusta, tetoa, ideoita, tarinoita ja tunteita, kuten McEvoy 2004 
huomaut. Aikuisilla on oma tapansa oppia, ja on tärkeää pitää mielessä, etä he ovat luokkahuoneessa yleensä 
vapaaehtoisen osallistumisen perusteella; he tarvitsevat kunnioitusta itsearvostuksensa vuoksi, he haluavat osallistua ja 
tehdä yhteistyötä. Näin on fksuinta aloitaa kysymällä kysymyksiä, jotka perustuvat heidän kokemuksiinsa.

Esimerkkejä 
Sekaryhmissä voit luoda kolmen hengen ryhmän ja pyytää heitä käsitelemään tällaista kysymystä:

o Mikä on paras kokemuksesi kouluvuodestasi? 
o Mikä on paras kokemuksesi opetajana/koulutajana toimimisesta?
o Mikä on pahin kokemus?

Todennäköisest kaikilla jäsenillä on jonkinlaisia muistoja ja tarinoita, ja ohjaajan tehtävänä on oppia näistä tarinoista ja 
käytää tätä oppimaansa ohjenuorana omassa työskentelyssään koulutuksessa. Kaikki ovat osallistuneet kokemustensa 
ja tuntemustensa perusteella, ja tästä on helppo rakentaa myönteinen elinikäinen nälkä, kun tedetään, mikä on ollut 
myönteistä ja mikä on ollut osallistujalle vaikein tai haavoituvin osa. 

Miten ja miksi opimme uusia taitoja ja lisäämme osaamistamme?
Noel Burch esiteli vuonna 1970 neljä erilaista vaiheta siitä, miten aikuiset oppivat uusia taitoja, ja nykypäivän 
aikuiskoulutuksessa tätä kannataisi ehkä tarkastella, varsinkin kun yritetään mietä, miten voimme luoda nälkää 
elinikäiseen oppimiseen. Hänen vaiheensa olivat seuraavat:

1. Tiedostamaton epäpätevyys (tetämätömyys) 
Henkilö ei ymmärrä tai osaa tehdä jotakin eikä vältämätä tunnista puuteta. Hän saataa kieltää taidon hyödyllisyyden. 
Yksilön on tunnustetava oma epäpätevyytensä ja uuden taidon arvo, ennen kuin hän voi siirtyä seuraavaan vaiheeseen.
[2] Se, kuinka kauan yksilö vietää aikaa tässä vaiheessa, riippuu oppimisen ärsykkeen voimakkuudesta[3]. 

2. Tietoinen osaamatomuus (tetoisuus) 
Vaikka henkilö ei ymmärrä tai osaa tehdä jotakin, hän tunnistaa vajeen sekä uuden taidon arvon vajeen korjaamisessa. 
Virheiden tekeminen voi olla olennainen osa oppimisprosessia tässä vaiheessa[4]. 

3. Tietoinen pätevyys (oppiminen) 
Yksilö ymmärtää tai osaa tehdä jotakin. Taidon tai tedon osoitaminen vaati kuitenkin keskitymistä. Se saatetaan 
pilkkoa vaiheisiin, ja uuden taidon suoritamiseen liityy voimakas tetoinen osallistuminen[3]. 

4. Tiedostamaton pätevyys (Mastery) 
Henkilö on harjoitellut taitoa niin paljon, etä siitä on tullut "toinen luonto" ja se on helppo suoritaa. Tämän 
seurauksena taito voidaan suoritaa samalla kun suoritetaan toista tehtävää. Henkilö voi pystyä opetamaan taitoa muille
riippuen siitä, miten ja milloin se on opitu.
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Lähde: Gordon Training Internatonalin työntekijä Noel Burch 1970-luvulla.

Mahdolliset harjoitukset - uuden tehtävän ymmärtäminen ja oppiminen 

Noelin ja monien hänen kollegojensa mukaan, jotka ovat käytäneet näitä menetelmiä, me kaikki olemme jossain 
näiden neljän tason välillä kaikessa, mitä teemme. Tässä on lyhyt luetelo opitavista taidoista; miet, missä 
vaiheessa olet kunkin kanssa ja sijoita tehtävä kuhunkin laatkkoon:

1 kengännauhojen sitominen
2 pallon kiinni saaminen
3 ohjeman koodaaminen
4 tavoiteen asetaminen
5 kuunteleminen
6 Power point-ohjeman käytäminen
7 sovellusten käytäminen
8 Golfswing
9 neulominen
10 uiminen
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2.4 Menetelmät parityön hyödyntämiseksi sukupolvien välisissä suhteissa

Moduulin tavoite

• Lisätä ymmärrystä siitä, miksi parityöskentely saataa olla hyödyllistä Intergen-koulutuksessa.

• Ymmärretään, mitä hyötyä sukupolvien välisestä parityöskentelystä voisi olla.    

• Saat hyviä ideoita ja menetelmiä paritelua varten. 

Sisältö ja linkit
 
Aluksi - Oppimisympäristömme 
Elämme uskomatonta muutoksen aikaa, ja lyhyest sanotuna meillä ei mene kovin huonost. Itse asiassa 

viimeiset kaksi vuotta Covid-epidemiaa. olemme joutuneet sopeutumaan odotamatomiin uusiin 

tlanteisiin sekä oppimaan ja yrittämään ymmärtää monia asioita, kuten verkko- tai 
hybridioppimista, hyvin lyhyessä ajassa. Nämä tlanteet ovat pakotaneet monet meistä mietmään 
asenteitamme uudelleen ja arvioimaan omia olosuhteitamme, ja monien kohdalla tämä on johtanut erilaisiin ja 
toivotavast myönteisempiin ajatelutapoihin. Jos keskitymme näiden tlanteiden myönteiseen puoleen, 
saatamme nyt olla joustavampia ja ymmärtää paremmin, mitkä voisivat olla suurimmat arvot elämässämme. Yksi 
asia, jonka saataisimme ymmärtää paremmin, on se, miten tärkeää vuorovaikutus ihmisten kanssa on meille 
omassa elämässämme kukoistamisen kannalta. 

Miksi?
Koska opimme toisiltamme, kysymme kysymyksiä, keskustelemme, kokeilemme ajatuksiamme, saamme uusia 
ideoita ja palauteta. Kuuntelemme ja luemme toistemme kehonkieltä ja teemme johtopäätöksiä; tarvitsemme 
toisiamme. Emme tarvitse vain ihmisiä omasta taustastamme, omasta ympäristöstämme, omasta kultuuristamme,
vaan tarvitsemme ihmisiä, joilla on erilaiset kokemukset, erilaiset taustat ja erilaiset tedot, jota voimme kasvaa. 
Tämä asenne ja ymmärrys ovat olennaisen tärkeitä, kun otetaan käytöön sukupolvien välinen parityöskentely. 

Mitä hyötyä parityöskentelystä on - mitä saavutamme parityöskentelyllä?
Tarkoituksena on ennen kaikkea saada osallistujat oppimaan lisää, ymmärtämään paremmin, luomaan luotamusta
ja ymmärrystä. Se tarjoaa kumppaneille keinon ymmärtää uusia tapoja oppia uusia taitoja; se tarjoaa täydelliset 
olosuhteet kysymysten esitämiselle. Parityöskentely vahvistaa yleensä myös työsuhteita, sillä se voi olla eritäin 
hieno tapa ratkaista ongelmia, ylitää esteitä, selvitää väärinkäsityksiä ja luoda molemminpuolista ymmärrystä ja 
vastuunotoa hankkeissa ja koulutuksessa saavutetavista tuloksista. 
  
Menetelmät ideoita siitä, miten parityöskentelyä Intergen-koulutuksessa toteutetaan 
INTERGEN-hankkeessa pääajatuksena on tarjota ohjaajille kaikenlaisia hyviä menetelmiä ja käytännön työkaluja, 
joiden avulla eri ikäryhmät voivat työskennellä yhdessä ja tukea toisiaan omien kokemustensa ja henkilökohtaisen 
tetämyksensä avulla. 

Kiinnostuksen kohteet & harrastukset 
Yksi tapa on kysyä kiinnostuksen kohteita koskevia kysymyksiä,  esim . harrastuksista tai jotain, mistä osallistujat 
ovat kiinnostuneita ja yhdistää osallistujat pienempiin ryhmiin sen perusteella.  
Muut vastaavat toimet voivat perustua seuraaviin asioihin:

• Pelit 

• Urheilu

• Muodit

• Musiikki 

• Ruoka - Ruoanlaitokurssit 

• Kultuuri 

Online toiminta verkossa
Enemmän tai vähemmän kaikki edellä mainitut ajatukset voidaan siirtää verkossa - katso verkkokoulutus  
suuntaviivojen sivut.
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https://generationsworkingtogether.org/downloads/5bebf57b90d25-Intergenerational-Activity-Guide-2018-St-Monica-Trust.pdf
https://generationsworkingtogether.org/downloads/5bebf57b90d25-Intergenerational-Activity-Guide-2018-St-Monica-Trust.pdf
https://www.4tu.nl/cee/publications/4tu.cee-white-paper-the-impact-of-covid-19-on-university-teaching-and-learning.pdf
https://www.4tu.nl/cee/publications/4tu.cee-white-paper-the-impact-of-covid-19-on-university-teaching-and-learning.pdf
https://www.aarp.org/health/conditions-treatments/info-2021/lessons-from-covid.html


       

Lisälukemista, hyviä ideoita ja menetelmiä parityöskentelyyn: 

htp://www.bccare.ca/wp-content/uploads/BCCPA-Intergeneratonal-Toolkit.pdf

htps://generatonsworkingtogether.org/training/test-online-course-01-01-1970

htps://generatonsworkingtogether.org/downloads/5bebf57b90d25-Intergeneratonal-Actvity-Guide-2018-St-
Monica-Trust.pdf

htps://www.yalemedicine.org/news/8-lessons-covid-19-pandemic

htps://www.aarp.org/health/conditons-treatments/info-2021/lessons-from-covid.html

htps://www.4tu.nl/cee/publicatons/4tu.cee-white-paper-the-impact-of-covid-19-on-university-teaching-and-
learning.pdf 

htps://www.involen.eu/images/EN/INVOLENConferenceproceedings.pdf 

htps://www.salto-youth.net/tools/toolbox/tool/outdoor-adventure-educaton-tool-kit.1964/
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https://www.salto-youth.net/tools/toolbox/tool/outdoor-adventure-education-tool-kit.1964/
https://www.involen.eu/images/EN/INVOLENConferenceproceedings.pdf
https://www.4tu.nl/cee/publications/4tu.cee-white-paper-the-impact-of-covid-19-on-university-teaching-and-learning.pdf
https://www.4tu.nl/cee/publications/4tu.cee-white-paper-the-impact-of-covid-19-on-university-teaching-and-learning.pdf
https://www.aarp.org/health/conditions-treatments/info-2021/lessons-from-covid.html
https://www.yalemedicine.org/news/8-lessons-covid-19-pandemic
https://generationsworkingtogether.org/downloads/5bebf57b90d25-Intergenerational-Activity-Guide-2018-St-Monica-Trust.pdf
https://generationsworkingtogether.org/downloads/5bebf57b90d25-Intergenerational-Activity-Guide-2018-St-Monica-Trust.pdf
https://generationsworkingtogether.org/training/test-online-course-01-01-1970
http://www.bccare.ca/wp-content/uploads/BCCPA-Intergenerational-Toolkit.pdf


2.5 Menetelmät kielen ymmärtämisen tarkistamiseksi 

Moduulin tavoite

• Saada ohjaaja ymmärtämään, mietmään ja valmistelemaan joitakin aikuiskoulutuksen 
menetelmiä ja harjoituksia erilaisesta kielikäsityksestä, joka perustuu kultuuriin, etnisyyteen, 
ikään, maanteteellisiin alueisiin, koulutustaustaan ja muihin tekijöihin. 

• Selventää, miten tärkeää on ymmärtää ja luoda yhteinen kieli.

• Rohkaista ohjaajia pohtmaan mahdollisia esteitä, jotka voivat johtua erilaisesta kielenkäytöstä, 
ymmärryksestä ja tulkinnoista. 

• Antaa ohjaajille ideoita ja esimerkkejä menetelmistä, joilla voidaan määritellä eri kieliä ja 
ymmärrystä.

• tarjota ohjaajille välineitä ja koulutusideoita yhteisen foorumin luomiseksi kieli- ja 
viestntäongelmien minimoimiseksi. 

• Selitää kumppanuussopimuksen merkitys ja edut.

Sisältö ja linkit 

Aikuiskoulutusta valmisteltaessa on tärkeää mietä seminaariin ja työpajaan mahdollisest osallistuvan 
ryhmän koostumusta. Näin ohjaaja voi paremmin valita parhaat ja oikeat "koulutuskielet". Tämä autaa 
valitsemaan sopivia harjoituksia, mietmään huumorin käytöä ja mietmään taukoja koulutuksessa ja 
muita tekijöitä. 

Kultuuritausta 

Eetnen tausta 

Ikäryhmät ja sukupuolet 

Koulutus & kokemukset 

Maanteteellinen tausta 

Viestntä on muutakin kuin tekstä ja sanoja.

Lev Vygotskyn mukaan kieli on sosiaalinen konstruktio, eikä ihmisten maailmankuvaa voi erotaa 
omasta kultuurista ja kokemuksista. Kaikki ihmiset elävät kultuurissa ja kultuurin kauta: kielissä, 
perinteissä ja käytännöissä, jotka luovat merkityksiä maailmaan. Me ihmiset myös uusinnamme tetoa ja
tulkintoja maailmasta päivitäisessä kanssakäymisessämme. Tämän kauta tetyt teot ja mielipiteet 
saavat luonnollisuuden luonteen, kun taas toiset teot ovat sosiaalisest tuomitavia. Tämän ajatuksen 
avulla voimme jätää taaksemme uskomuksen, etä todellisuus on olemassa kielestä riippumata, ja 
hyväksyä sen tosiasian, etä kieli luo todellisuutemme.  

"Ei voi olla kommunikoimatta" tarkoitaa, etä ihmiset kommunikoivat het, kun he havaitsevat 
toisensa. Kommunikoint toisten kanssa ja itsensä ilmaiseminen on olennainen inhimillinen tarve. 

Viestntäteoreetkko Paul Watzlawick määritelee viisi perusaksioomaa viestntää koskevassa 
teoriassaan, joka tunnetaan yleisest nimellä "vuorovaikutuksellinen näkemys". Hän uskoi, etä jokainen 
käytäytyminen on eräänlaista viestntää ja etä väärinymmärryksiä syntyy, koska kaikki eivät "puhu 
samaa kieltä".  Viestntä on muutakin kuin tekstä ja sanoja. Se on verbaalista ja nonverbaalista, 

henkilöiden välistä suhdeta, asenteita ja kongruenssia; Albert Mehrabianin mukaan tehokkaan ja 
mielekkään viestnnän sääntöjä tunteista.
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(7% sanallinen kieli -sanat; 38% laulukieli -äänen soinnit; 55% kehonkieli)

Näiden kolmen viestn osan on tuetava toisiaan - niiden on oltava "yhteneväisiä". Jos ne ovat 
ristriidassa keskenään, viestn vastaanotaja saataa ärsyyntyä kahdesta eri kanavasta tulevasta 
vieststä, jotka antavat vihjeitä kahteen eri suuntaan.

Verbaalinen / nonverbaalinen - Aivoillamme on merkitävä rooli muiden ihmisten kanssa 
toimimisessa ja vuorovaikutuksessa. 

Kun kehitämme käsitystämme maailmasta, näkökulmamme ja viestntämme eroaa ympäröivistä 
ihmisistä kasvatuksemme, kokemuksemme, koulutuksemme, arvojemme jne. perusteella. Lisäksi 
aivomme ovat merkitävässä asemassa, kun olemme tekemisissä ja vuorovaikutuksessa muiden kanssa. 

Aivojen limbinen järjestelmä on se osa aivoista, joka osallistuu käytäytymis- ja tunnereaktoihimme. 
Amygdala (mantelitumake)1, joka määritellään ihmisaivojen herätyskelloksi, ja hippokampukseksi, 
tunteiden keskukseksi, kontrolloi sitä, pelaavatko aivot mukana vai eivät.  Mantelitumake skannaa ensin 
vaaroja, sanoja ja verbaalista kieltä, ja se voi rasitaa viestntää. Jos mantelitumake-aktivisuutesi on liian 
suurta, saatat vaikutaa hermostuneelta, sumuiselta, pelokkaalta tai aggressiiviselta; muta niin voi 
käydä myös muiden ihmisten aivoissa, kun he yritävät ymmärtää sinua. 

Jos ryhmäsi osallistujien  mantelitumake iskee takaisin, kun kommunikoit, se vie tärkeitä kognitivisia 
toimintoja. Esimerkiksi keskitymiskyky, tunteiden itsesäätely ja kyky analysoida, olla luova ja ratkaista 
ongelmia. Mantelitumakkeen reakto estää siis sekä viestn tarkan dekoodauksen etä halukkuuden 
"räpiköidä mukana" ja yritää ymmärtää, mistä olet tulossa. Kukin on aina itse vastuussa 
viestntätyylistään ja siitä, etä muut ymmärtävät hänet tarkoitetulla tavalla. Ohjaajan tehtävänä 

koulutuksessa on suunnitella yhteinen kieli ja jaetu ymmärrys ja ylläpitää sitä, pyrkien samaan 
suuntaan oppimisessa.    

Kaikissa koulutusympäristöissä voi olla hankalaa luoda tämä yhteinen kieli ja pitää osallistujat 
vastuullisina omasta viestntätyylistään, ja ehkä vielä hankalampaa on monimuotoisessa 
aikuiskoulutuksessa. 

1 Ks lisää https://www.evermind.fi/amygdala-eli-mantelitumake-on-tunteiden-tulkki/
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Se voi usein aiheutaa väärinkäsityksiä ja hämmennystä; jotkut saatavat pitää sitä epäkohteliaana tai 
ajatelematomana, mikä ei ole koskaan tarkoitus missään koulutuksessa. 
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Siksi sinun on vahvistettava viestntätaitojasi ja kerätävä työkaluja ja menetelmiä, joiden avulla voit 
autaa aikuiskoulutetavia "näkemään valoa" tunnelin päässä. 

                    

Tämän moduulin menetelmät autavat ohjaajia valitsemaan oikeat harjoitukset yhteisen kielen 
luomiseksi, pohtmaan sopivaa huumorin tasoa, kehonkielen merkitystä ja taukojen tärkeytä 
koulutuksessa sekä muita tekijöitä. 

Yhteisen kielen luominen tarkoitaa sitä, etä käytetään kieltä, jonka kaikki voivat hyväksyä ja ymmärtää, 
ja varmistetaan, etä sisäpiirijargonia, kultuuria ja kokemuksia selvitetään. 

Tutustu tarkemmin siihen, mitä David Crove on määritellyt Puhtaaksi kieleksi, jota voit lukea ja 
ymmärtää sitä paremmin. 

Hyviä vinkkejä pohditavaksi:

● Selvitä ensin, mitä yhteistä osallistujilla on, älä sitä, mikä heitä erotaa.  Varmast kaikilla on 
yhteistä osallistua seminaariin tai työpajaan, selvitämällä seminaarin tärkeimmät toiveet, 
odotukset ja tavoiteet.

● Toiseksi on otetava huomioon monimuotoisuus ja kultuuri; on tärkeää sallia erilaiset tekniikat. 
Yksinkertaisest kysyä heiltä: "Miten lähestyisit tätä ja tuota?" Viitaten heidän taustaansa, 
kokemuksiinsa, kultuuriinsa, ikäänsä, sukupuoleensa, mikä tarkoitaa, etä he kehitävät 

kokemustensa perusteella tärkeystason sekä luovat jonkinlaisen tetämyksen omistajuuden 
timin sisällä. 

● Kolmanneksi, luodaan kumppanuussopimus, Me-sopimus, jossa on eetset säännöt, vain 

muutama sana. Tehkää tämä lyhyen aivoriihen jälkeen ja varmistakaa, etä ryhmänne on 

oppinut ja ymmärtänyt muita näkökulmia sekä omia näkökulmianne. 
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Me-sopimus, esimerkki:

                                

(Tämä kuva hyvä pitää mielessä, koska sitä voi tarvita aika ajoin).

                     Sanojen tulkinnat – keskustelkaa niistä pareitain tai koko  ryhmässä  

                   
Yhteenvetona: 

Yhteisen ymmärryksen luominen kielistä, joita käytämme koulutuksessamme, antaa etuja, joita 
kannataa mietä ennen harjoitusten aloitamista. Joitakin hyötyjä ovat:

● Yhteinen kieli minimoi väärinkäsitykset, ja virheiden korjaamiseen muuten kuluva aika voidaan 
keskitää tuotavuuteen ja oppimiseen. 

● Yhteisen kielialustan luominen on älykäs tapa vältää konfikteja; voit aina viitata ME-
sopimukseen jokaisen istunnon alussa.

● Näin luodaan korkeampi luotamustaso, jolloin osallistujat sitoutuvat todennäköisemmin ja 

kognitiivinen oppiminen on todennäköisempää. 

● Se voi luoda vankemman verkoston, joka johtaa useampaan toimintaan ja syvempään 
ymmärrykseen eri kultuurista.  

● Tämä aktviteet rikastutaa varmast koulutusta ja ryhmän yhteistä aikaa. 

Arvokkaita ja jännitäviä linkkejä jatkolukemista varten: 
htps://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/artcles/PMC3575067/
htps://www.nbrii.com/blog/communicaton-key-success-create-common-language-within-
organizaton/
htps://www.wgu.edu/blog/what-is-cognitve-learning2003.html#close
htps://trainingmag.com/how-to-create-a-common-language-within-your-organizaton/
htps://trainingmag.com/7-important-sof-skills-hr-professionals-can-teach-employees/
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tps://www.mindtools.com/brainstm.html
htps://www.mindtools.com/pages/main/communicaton_skills.htm
htps://www.instructonaldesign.org/theories/andragogy/
htps://www.herrmann-europe.com/en/
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2.6. Ehdotuksia mahdollisista menetelmistä, joiden avulla voidaan hyödyntää oppivaa 
yhteisöä 

Kuvaus:

Oppiva yhteisö on eri yksilöiden keskinäisten lähestymistapojen näkyvä vaikutus, kun he pohtvat aiheeseen
liityviä subjektivisia kokemuksiaan ja pyrkivät löytämään yhteisest määritetyyn ongelmaan toteutamiskelpoisia
ratkaisuja. oppiva yhteisö osoitaa voimansa ja hyödyllisyytensä nimenomaan kokemusten kauta tapahtuvassa
oppimisessa.

Potentaaliset pedagogiset opetusmenetelmät sukupolvien välisille ryhmille kasvokkain tapahtuvassa 
opetuksessa:

Ohjaajat tukevat ryhmän työskentelyä erilaisissa tarkoituksenmukaisissa pohdintatlaisuuksissa, joissa osallistujat
aina esitelevät, muotoilevat ja artkuloivat keskustelun kohteita. Toisin kuin klassisissa koulutusympäristöissä,
ohjaajat eivät ehdota ryhmälle (tedonsiirron logiikan mukaisest) tetosisältöjä tai tetämyksen osia, vaan tukevat
ryhmän itsenäisiä työprosesseja, joiden jäseniä kannustetaan vaihtamaan, artkuloimaan, muuntamaan, jakamaan
ja legitmoimaan tetoa ja "taitotetoa. Ohjaajat avustavat tätä vaihtoprosessia ja huolehtvat siitä, kunnes ryhmä
saavutaa kyvyn hallita sitä itsenäisest.  Ryhmän jäsenten osallistuminen kokouksiin on vapaaehtoista. 

2 Ohjaajaa tukevat ryhmää seuraavissa perusasioissa:
- omien tarpeiden itseanalyysiin ja niiden aiheiden valintaan, joihin kiinnitää huomiota.
- sellaisten toimien omatoimisessa suunnitelussa, joiden avulla voidaan vastata tunnistetuihin tarpeisiin.
- näiden toimien tulosten itsearvioint.

Sukupolvien väliset oppijat hyötyvät:

Perusinterventojärjestelmälle on ominaista refektivisten tlaisuuksien luominen, joiden tarkoituksena on antaa
ryhmälle mahdollisuus kehitää kykyä refektoida itsenäisest omia käytäntöjään. Ryhmä on itse päähenkilö
jokaisessa itseopiskeluprosessinsa vaiheessa.  Ryhmän jäsenet osallistuvat aktivisest sekä käsiteltävien
kysymysten ja parannetavien käytäntöjen olennaisimpien näkökohten teemoiteluun etä sopivimpien ratkaisujen
tutkimiseen, tunnistamiseen ja kehitämiseen. Polkua tukee kahden ohjaajan ryhmä, joka huolehti vaiheista, jotka
ovat ominaisia ryhmän itsenäiselle oppimisen organisoinnille, ja seuraa ja avustaa itseopiskeluprosessia. 

Hyödyllisiä linkkejä:
Ks. liite 1 jäljempänä:

Aloitetaan oppivasta yhteisösta!!!

Aloitamme ensinnäkin alkuseminaarilla: 
Se on strateginen, koska sen avulla voidaan määritellä merkitys  polun ja sitoutumisen asteen mukaan. 
Ohjaajan tulisi korostaa, etä polku on alkamassa, jossa osallistujat ovat päähenkilöitä, jotka ilmaisevat, vaihtavat ja
laatvat tetoa uudelleen kokemustensa pohjalta  ja ohjaajat  helpotavat tätä vaihtoa. 
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Toinen toiminto on omaelämäkerrallisen kerronnan työpaja: se on lämmitelyvaihe.  Osallistujia pyydetään
pohtmaan intensiivisest omia kokemuksiaan, kirjoitamaan ja kertomaan henkilökohtaisesta ja ammatllisesta
elämästään. Osallistujat voivat tulkita tätä testä hyvin vapaast omalla tavallaan. Yksilöllisen kirjoitamisen jälkeen
on tekstn lukeminen ryhmän edessä. Interventoiden järjestys on vapaa. Usein esiintyy aluksi emotonaalinen
"estyminen", vastustus itsensä paljastamisesta ja oman tarinansa kertomista kohtaan, muta siten, kun
kertomukset seuraavat toisiaan, kaikki pääsevät mukaan. Yksinkertaisuudessaan tämä test kosketaa monia
sointuja: jokainen osallistuja asetaa itsensä altiksi ja kertoa tärkeitä osia itsestään. Osallistujien keskuudessa on
aisttavissa tunne siitä, etä läsnä olevilla ihmisillä on potentaalia, mikä luo elinvoimaisen ja dynaamisen ryhmän.
Tämä harjoitus edistää osaltaan luotamuksen ja halukkuuden ilmapiirin syntymistä, joka autaa valmistelemaan
maaperää omiin kokemuksiin perustuvalle tedonvaihdolle. 

Tässä vaiheessa rajataan ja kuvataan aihepiiri: keskitytään käytäntöihin (työ, ammat jne.) ja otetaan huomioon
käytännöille ominaiset miellytävät ja epämiellytävät piirteet. Kun osallistujat paljastavat näkökohdat, ohjaaja voi
käytää tyhjää paperia, johon osallistujien tekstt merkitään, jota eri sisällöt voidaan koota yhteen. Kyseessä on siis
refektivinen toiminta, jossa ryhmä alkaa hahmotaa ja jakaa omaa identteetään.

Pohdinnan jälkeen (kun kokemuksista on laaditu pohdintakarta 8miellytäviä ja epämiellytäviä muistinpanoja),
siirrymme järjestämään kriitset kysymykset ja aktvoimaan ryhmän  ongelmanratkaisuun. 

Ryhmät (tai alaryhmät) työskentelevät yhdessä ratkaisun löytämiseksi ja loppuvaiheessa kukin ryhmä esitelee
työnsä. Tämän tavoiteena on, etä vaihe ei ole ainoastaan saavutetujen tulosten havainnollistaminen, vaan myös
 kertoa oppimisprosessista oppivana yhteisönä.

Oppiva yhteisö (Community of Practce) -oppiminen - miten WhatsAppia käytetään

Oppivan yhteisön vuorovaikutusympäristönä voi olla WhatsApp. Koska osallistuminen tapahtuu lähes verkossa, 
osallistujat käytävät omia laiteitaan ja internetyhteyksiään itsenäisest haluaminaan aikoina ja paikoissa. 
Fasilitaatori voi vapaast puutua asiaan motvoidakseen ryhmää ja jos päätöksiä siitä, mitä seuraavaksi tehdään, ei
tehdä. Osallistujia kannustetaan kuitenkin keskustelemaan asioista omatoimisest kiinnostuksen kohteidensa 
mukaisest, sillä kokemusten ja tetojen jakaminen voi autaa toisiaan oppimaan ja löytämään oikeita ratkaisuja 
yhteisiin ongelmiin. 

Viiteitä:
htps://agileexpat.medium.com/few-thoughts-about-communites-of-practce-fa5c4ed583f2
htps://www.cdc.gov/phcommunites/resourcekit/intro/cop_approach.html
htps://www.swoopanalytcs.com/blog/building-communites
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2.7. Mahdolliset menetelmät, miten ryhmätyöskentelyä ja keskusteluja voidaan parhaiten 
hyödyntää.

Ryhmätyöskentely voidaan määritellä "useiden ihmisten aktiviseksi osallistumiseksi keskusteluun ja ongelman
ratkaisemiseen, kun he yhdistävät tetonsa, kokemuksensa ja taitonsa yhteisen tavoiteen ja hyväksytyjen,
objektivisest pätevien ja kaikkien hyväksymien ratkaisujen saavutamiseksi". Tämä toiminta antaa nuorille ja
vanhoille osallistujille mahdollisuuden käydä lyhyitä kahdenkeskisiä keskusteluja, joissa he jakavat kokemuksia ja
tunteita eri aiheista. Keskustelun tehokas ohjaaminen ryhmässä edellytää erilaisten näkökulmien ja erilaisten
taitojen tunnistamista ja hyödyntämistä osallistavan ympäristön luomiseksi. On tärkeää pohta tehokkaiden
keskustelujen piirteitä ja olosuhteita, jotka edistävät pienryhmän vuorovaikutusta ja sitoutumista. Keskustelu on
tehokas aktivisen oppimisen väline: sen avulla osallistujat voivat tutkia uusia ideoita ja arvostaa muiden panosta. 

Potentaaliset pedagogiset opetusmenetelmät sukupolvien välisille ryhmille kasvokkain tapahtuvassa 
opetuksessa:

Voitajajoukkueen luominen edellytää:

• Tehokasta kuuntelemista - ei vain sen kuunteleminen, mitä toinen sanoo, vaan myös sen, miten hän 
sanoo sen, mitä toinen todella tarkoitaa.

• Tehokasta viestntää eli omien näkökantojen esitäminen väistelemätä  ja siten sopivimman 
viestntämuodon käytäminen kussakin suhteellisessa kontekstssa.

• Toisen tuntemista ja luotamusta toiseen ihmiseen, joka riippuu siitä, etä tuntee olevansa osa jotain 
suurta, tuntee olevansa osa toisen elämää.

• Yhteisiä tavoiteita ja painopistealueita, joilla säännellään jäsenten välistä koordinointa ja yhteistyötä. 

• Ryhmätyön organisoimista; katso liiteessä 2 joitakin esimerkkejä, jotka autavat sopeutumaan ryhmään ja
suoritamaan tehtäviä yhdessä muiden kanssa.

Sukupolvien väliset oppijat hyötyvät seuraavista asioista:

• Luo yhteyden nuorten ja vanhempien aikuisten välille. 

• Kehitetään osallistujien tunnistamista ja toisten ihmisten kokemusten arvostamista. 

• Hyvin kootu timi koostuu ihmisistä, jotka pystyvät työskentelemään tehokkaast yhdessä: se luo
siis oikean timin, joka koostuu ihmisistä ja ammatlaisista, jotka pystyvät toimimaan ja
yhdistymään yhdeksi kokonaisuudeksi, joka työskentelee/keskustelee yhdessä.

• Jokaisen jäsenen on oltava vakavast otetava ja luotetava, noudatetava sitoumuksia ja oltava
täsmällinen. On tärkeää olla kohtelias, muta suora ja avoin. Se, etä löytää keinoja ilmaista
tunteitaan ja tuntemuksiaan rauhallisella ja seesteisellä tavalla, hyödytää prosessia ja
lopputulosta.

• Ryhmän jäsenten kuunteleminen ja häiriötekijöiden vältäminen, jota voidaan vastata harkitust
ja tetoisest.

• Tiimityöskentely tarkoitaa siis ehdotoman aktivista osallistumista prosessiin, jossa kaikkien
toimijoiden on löydetävä oma paikkansa, jokaisella oma tehtävänsä ja roolinsa yhteisen
päämäärän kannalta.

• Keskinäinen apu ja tuki ovat jokaisen työryhmän perusta.

• Sitoutuminen on avain mihin tahansa saavutukseen, olipa kyse siten yksilöstä tai ryhmästä.
Kaikki saavutamasi menestys johtuu siitä, etä olet sitoutunut. Älä aliarvioi sitoutumista, vaikka
työskentelisit useiden ihmisten kanssa.

Hyödyllisiä linkkejä:

• Liite 1

• Liite 2
       Katso alla.
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LIITE 1
Sukupolvien välisen ryhmän perustaminen

Monisukupolvisen ryhmän määritelmä on ohje, joka autaa fasilitaatoria käytämään sopivia menetelmiä eri
ryhmiä lähestytäessä. Aikuiset ovat motvoituneita oppimaan, kun he havaitsevat tarpeita ja kiinnostuksen
kohteita, joita oppiminen voi tyydytää kokemus on tärkein voimavara. Myös nuoret voivat oppia paremmin, jos
heidän tarpeensa ja kiinnostuksen kohteensa, elämäntlanteensa ja kokemuksensa, minäkäsityksensä ja yksilölliset
ominaispiirteensä otetaan huomioon. Tässä näkökulmassa koulutajan rooli muutuu: hän on fasilitaatori, joka
osallistuu aikuisten ja nuorten ryhmän kanssa tutkimus- ja vaihtoprosessiin. Ryhmän aktvoimiseksi ohjaajan on
tunnetava sukupolvien väliset erot (tyylit, arvot, viestntämuodot), jota hän voi suunnata ja järjestää
koulutustoimenpiteet ryhmän kokemusten ja tarpeiden arvostamiseksi.

SUKUPOLVIEN MONIMUOTOISUUS

 "Sukupolvi, johon kuulumme, on yksi niistä monista eroista, joita meillä voi olla työtovereihimme nähden. Nämä
erot voivat aiheutaa stressiä, epämukavuuta, konfikteja ja turhautumista. Niistä voi myös tulla luovuuden ja
tuotavuuden lähde. ” Claire Raines. 

Sukupolvien moninaisuudessa on suuri potentaali. Eri sukupolvia edustavat ihmiset voivat kasvaa ja oppia
toisiltaan, kun he altstuvat toistensa ajatuksille ja kokemuksille. Heidän saamansa uudet näkökulmat voivat
synnytää uusia ideoita ja saada aikaan uusia työskentelytapoja. 

Eri puolilla maailmaa ja eri toimialoilla työskentelee yhdessä enemmän sukupolvia kuin koskaan aiemmin: eri
ikäryhmät ovat nykyään työvoimassa. Siinä kuvataan niiden piirteitä ja ominaisuuksia sekä sitä, miten niitä usein
stereotypisoidaan. Sukupolviltaan monimuotoinen työvoima hyötyy laajasta osaamisen ja asiantuntemuksen
kirjosta. Monisukupolvisen timin johtaminen voi olla haastavaa, koska ryhmän jäsenillä on erilaiset työtyylit ja
lähestymstavat.

Seuraava taulukko kertoo eri sukupolvien arvoista, työmoraalista jne: 
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LIITE 2
Maailman nopein nimipeli

Ryhmä muodostaa ympyrän, jossa  pelinvetäjä on keskellä. Hänen tehtävänään on aloitaa leikki ja otaa aikaa,
kuinka nopeast ryhmä suoritaa tehtävän. Hän kääntyy oikean (tai vasemman) naapurinsa puoleen ja sanoo
nopeast tämän nimen. Pyydety pelaaja tekee saman naapurilleen ja niin edelleen: kuinka kauan kestää (aika
kirjataan), etä kaikki osallistujat sanovat nimensä?
Variaato: Vaihtoehto: Oman nimen sijasta sanotaan vieressä olevan pelaajan nimi.

Tarkkaileminen
Kaksi pelaajaa istuu vastakkain ja tarkkailee toisiaan tarkast. Kahdenkymmenen sekunnin kulutua he kääntävät
selkänsä ja luetelevat kaiken, mitä he ovat havainneet kumppanissaan (esim. silmien väri, korvakorut jne.). Jos
joku luetelee yli kymmenen ominaisuuta, hän saa yhden pisteen. Siten muodostetaan uudet parit. Kuka saa
lopulta eniten pisteitä? Vaihtoehto: Havainnointvaiheen jälkeen pelaajat seisovat selkä toisiinsa päin, ja
pelinjohtaja esitää heille kysymyksiä (esim. minkä väriset silmät?), joihin he vastaavat.

Minä olen...
Kukin henkilö kuvaa itseään nimetömällä kortlla seuraavien luokkien avulla: Kortt pannaan laatkkoon, josta
juontaja vetää yhden kortn kerrallaan ja kysyy ryhmältä, kuka on esitellyt itsensä tällä tavoin; jos kort arvataan
oikein, henkilön on vahvistetava se tai hänen on itse kuvailtava itsensä enintään viiden epäonnistuneen yrityksen
jälkeen.

Moraalikaavio
Ryhmä muodostaa ympyrän. Jokainen ryhmän jäsen menee yksi kerrallaan keskelle ja ilmaisee mielipiteensä tai
arvionsa edellisestä toiminnasta. Muut reagoivat lausuntoon siirtymällä lähemmäs sitä (jos he ovat samaa mieltä)
tai kauemmas siitä (jos he ovat eri mieltä). Valitu etäisyys ilmaisee, missä määrin he ovat samaa tai eri mieltä siitä,
mitä kumppani on sanonut. Ne, jotka eivät tedä, mitä tehdä, pysyvät paikoillaan ja kääntävät selkänsä keskellä
olevaan pariin. Jälkimmäinen tarkkailee kumppaneidensa tekemää järjestelyä. Siten kaikki palaavat takaisin
alkuperäiselle paikalleen piirissä, ja toinen jäsen voi nyt mennä keskelle ja ilmaista mielipiteensä.

Vaikutelmat
Kukin osallistuja saa vaikutelmia koskevan työarkin, jossa kaikki kirjaimet A:sta Z:hen on kirjoitetu isolla
alkukirjaimella, ja kirjoitaa vastaavalla kirjaimella ylös, mitä vaikutelmia (tai tunteita) hänellä oli toiminnan aikana.
Tätä varten on käytetävä vain niitä isoja alkukirjaimia, jotka ilmaisevat koetun vaikutelman. Tämän jälkeen
merkitään ympyrällä kaksi vaikutelmaa, joita pidetään hyvin myönteisinä tai jotka ovat herätäneet enemmän
tunteita, ja kukin jäsen esitelee ne siten ryhmälle.

Kaikkien osallistujien tehtävänä on keskityä 10-15 minuutn ajan palautamaan mieleen, mitä he ovat juuri
kokeneet. Näin tehdessään heidän tulisi keskityä muistamaan, missä he ovat onnistuneet, miten he ovat
saavutaneet jotain myönteistä, millaisia hetkiä ja vaiheita he pitävät onnistuneina. Jokaista ryhmän jäsentä
kehotetaan soveltamaan subjektivisest ja henkilökohtaisest omia onnistumisen kriteerejään.
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2.8. Tarinankerronta / menestystarinat/narrativit

Tarinankerronta tarkoitaa kertomista: se on teteenala, joka käytää retoriikan ja kerronnan periaateita
kuvatakseen todellisuuden tapahtumia ja selitääkseen niitä terveen järjen logiikan mukaisest. Kertomisen taito,
tarinankerronta, löytyy inhimillisestä kokemuksesta, ja se voidaan esitää erilaisissa muodoissa, jotka yhdistävät
ajatelua ja kultuuria. Ennen kaikkea inhimilliset tunteet löytävät tarinankerronnassa tehokkaimmat ilmaisukeinot.
Tunnekomponent muodostaa sen ytmen. Kerronnallinen diskurssi mahdollistaa kokemuksen tekemisen
ymmärretäväksi, välitetäväksi ja helpost muistetavaksi. Kyseessä on vuorovaikuteinen prosessi, sillä
narrativinen diskurssi mahdollistaa useita tulkintoja. Kertomalla tarinoita pyrimme järjestämään ja järkeistämään
jokapäiväisiä kokemuksia. Ihmisen kokemus saa muodon, siitä tulee kommunikoitavaa, ymmärretävää ja
muistetavaa. 

Tarinan kertomiseen liityy aina vastakkainasetelu. Se viitaa muistin ja määritää näin ollen tunnekomponentn,
joka luonnehti itse tarinaa; myös siksi, etä pyrimme spontaanist antamaan merkityksen jokaiselle kuvatulle
teolle. Tarinat vakuutavat: niistä tulee jakamisen väline, ja niiden avulla voimme antaa tulkinnan todellisuudesta
jopa omaelämäkerrallisessa muodossa. Itse asiassa ihmisaivot ymmärtävät kerrotut tarinat helpommin kuin loogis-
matemaatset prosessit. Mikä tahansa tarina jää todennäköisemmin mieleen kuin kaava tai teto ilman
kerronnallista konteksta. 

Potentaaliset pedagogiset opetusmenetelmät sukupolvien välisille ryhmille kasvokkain tapahtuvassa 
opetuksessa:

Kertomuksella on oltava sisäinen rakenne, joka on tutu niille, jotka sitä käytävät. Tapahtumien ja hahmojen on
oltava tunnistetavissa ja niillä on oltava selkeä rooli. Olennaista on myös sellaisten tekijöiden läsnäolo, jotka
tekevät siitä ainutlaatuisen, ja tunteiden nousu. 
Story Centren perustaja Joe Lambert määritelee seitsemän tekijää, jotka autavat henkilökohtaisessa
lähestymistavassa digitaaliseen tarinankerrontaan:

• minämuoto, joka voi välitömäst lähentää kertojaa ja yleisöä.

• mukaansatempaavan ja ei-triviaalin sisällön sisällytäminen.

• tunteiden herätäminen

• kerronnan taloudellisuus, sillä monet käsiteet on siirretävä muutamalla sanalla.

• kerrontatapoihin sopiva taht.

• äänen käytö (esimerkiksi videoissa tai podcasteissa): äänensävy, äänensävy ja äänenpainot autavat
kerrontaa.

• ääniraita: kuten ääni, myös taustamusiikki voi lisätä kerronnan syvyytä, musiikki ei saa olla kuitenkaan
liian voimakasta ja mielellään sen on liitytävä tarinaan 

Tarinankerronta tarkoitaa, etä annamme äänen puhua ja herätämme mielenkiintoisen hahmon henkiin käytäjien
silmissä. Yleisö on saatava samaistumaan täysin kertojaan, joka ei saa olla täydellinen, muta uskotava. Kerrotun
tarinan on aina välitetävä viest. Tätä varten tarinankertojan on otetava selkeäst tunnistetava näkökulma.
Viestn tarkoituksen on oltava ilmeinen, ja siinä on oltava järkeä.

Sukupolvien väliset oppijat hyötyvät:

Tarinankerronnalla on suuri pedagoginen ja didaktnen potentaali, erityisest digitaalisest. Kun oppilaat osaavat
kertoa tarinoita, he voivat nykyään paremmin kuin koskaan erotaa jo varhaisimmista kehitysvaiheista lähten,
mikä on todellista ja mikä virtuaalista. Tarinankerronnan ansiosta on mahdollista kehitää oppijan potentaalia
itsenäisenä oppijana, jolloin hän voi tedostaa oman oppimisprosessinsa ja käytää strategioita, kuten suunnitelua,
hypoteesien muodostamista ja itsearviointa. Tarinoiden rakentamiseen liityy kaikkien luokkaryhmän oppijoiden
vertailu ja yhteistyö, ja näin ollen se mahdollistaa toisen tunnistamisen, hänen arvonsa ja roolinsa narrativisessa
konstruktossa muta myös todellisessa elämässä. 

Hyödyllisiä linkkejä:
htps://plumer.it/esempi-di-storytelling/
htps://improove.it/marketng/storytelling-aziendale-cose-esempi-e-come-usarlo-per-strategie-dimpresa/

2.9. Palauteen kerääminen
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Palutelomakkeet ovat vältämätön osa onnistuneen koulutustoiminnan toteutamista. Osallistujien antama palaute
autaa:

• Selvitämään, mistä toiminnoista he nautvat eniten, minkä kanssa he kamppailivat ja kuinka paljon he 
kokevat oppineensa.

• Arvioimaan koulutuksen tehokkuuta, tekemään parannuksia ja muutoksia tulevaa toimintaa varten.

•
Palautelomakkeet ovat hyvä keino parantaa koulutusta ja varmistaa, etä se täytää sille asetetut tavoiteet. 

Potentaaliset pedagogiset opetusmenetelmät sukupolvien välisille ryhmille kasvokkain tapahtuvassa 
opetuksessa:

Kysymysten kirjoitaminen voi vaikutaa helpolta, muta useat sudenkuopat voivat johtaa epätarkkojen tetojen
keräämiseen. Varmistaakseen, etä kyselylomakkeen laatmiseen, toteutamiseen ja tetojen taulukointin käytety
aika johtaa täsmälliseen ja hyödylliseen tetoon, ohjaajan olisi noudatetava kyselylomakkeiden laatmisessa
tutkimukseen perustuvia periaateita. Vaiheet ovat seuraavat: 

1. Määritele kyselyn tavoite tai tavoiteet: mikä on kyselyn päätavoite? Mistä koulutuksenne osa-alueista
haluate saada palauteta (opetus, materiaalit, rakenne jne.)?

2. Mitä kysytään:  Jos kysyt liian monta epäolennaista kysymystä, ihmiset luopuvat kyselystä kesken kaiken.
Siksi sinun on varmistetava, etä kaikki koulutuskyselylomakkeet ja kyselyt ovat hyvin olennaisia ja
ytmekkäitä. Yritä myös pitää kysymysten määrä kohtuullisen alhaisena!!!

3. Tarkista, e t ä kyselylomake vastaa tavoiteita ja noudataa tutkimukseen perustuvia ohjeistuksia
kysymysten laatmiseksi. 

4. Järjestä ja muotoile kyselylomake: Läheltä pit -kysymykset ovat periaateessa kysymyksiä, joissa
vastaajille annetaan ennalta määritelty luetelo vastausvaihtoehdoista, joista he voivat valita. Yleensä
niihin voidaan vastata yksinkertaisella kyllä tai ei, ennalta määritellyllä arvolla kiinteäpisteisellä asteikolla
tai tetyllä tedolla. Avoimet kysymykset antavat vastaajille mahdollisuuden antaa omat vastauksensa sille
varatuun tekstkentään. Ennalta määriteltyjä vastauksia ei ole, ja vastaajilla on vapaus ilmaista
mielipiteensä haluamallaan sanamuodolla. Se antaa heille myös mahdollisuuden vastata
yksityiskohtaisemmin.  

Sukupolvien väliset oppijat hyötyvät:

Paluteen kerääminen edistää keskustelua sekä luovaa ja kriitstä ajatelua ja määritävät, miten osallistujat 
ajatelevat. Palautelomakkeet autavat heitä säilytämään aineistoa pukemalla sanoiksi ajatuksia, joita ei muuten 
ole ilmaistu.  Palautelomakkeiden avulla osallistujat voivat myös osoitaa kykynsä ja tetonsa, ja ne kertovat, kuinka
lähellä he ovat koulutus- ja harjoitelutavoiteiden saavutamista. 

Liite 1

Joitakin esimerkkejä koulutustutkimuksista ja kyselylomakkeista (suljetu tai avoin): 
1. Mitä toivot saavasi tästä koulutuksesta?
2. Millaista asiantuntemusta odotat tältä koulutukselta?
3. Oliko koulutuksen tavoiteet määritelty selkeäst?
4. Olivatko käsitellyt aiheet sinulle merkityksellisiä?
5. Kuinka hyvin koulutus oli jäsennelty?
6. Tarjosiko koulutaja merkityksellisiä kokemuksia koulutajien aikana?
7. Pystyikö koulutaja vastaamaan kaikkiin kysymyksiisi ja huolenaiheisiisi? 
8. Oliko koulutus tarpeeksi vuorovaikuteista?
9. Kannustetinko osallistumista ja vuorovaikutusta?
10. Oliko kurssi erilainen kuin mitä alun perin odott? Jos näin oli, miksi? 
11. Suositelisitko tätä koulutusta ystävälle tai kollegalle? 
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2.10. Miten kyselyitä voidaan parhaiten käytää malliesimerkkien tuotamiseen?

Kuvaus:

Osallistujille annetavien tehtävien ja oppimistesten tarkoituksena on lisätä osallistumista, pitää mielenkiinto yllä
ja testata opitua tetoa. Tietokilpailut käynnistävät mekanismeja, jotka stmuloivat osallistujien päätelyä, antavat
järjestäjille ja koulutajille mahdollisuuden arvioida kurssin etenemistä ja puutua reaaliaikaisest epäselviin
seikkoihin, jotka vaatvat lisätutkimuksia.

Potentaaliset pedagogiset opetusmenetelmät sukupolvien välisille ryhmille kasvokkain tapahtuvassa 
opetuksessa:

Tietokilpailu on yksi parhaista tavoista saada yhteys harjoitelijoihin ja nauta hauskoista yhteisistä hetkistä; näin
kokouksesta tulee eläväisempi ja vähemmän tylsä.

Luo kokouksen aikana viihdytävä hetki, esitele uusia aiheita tai käytä tetovisaa hankitujen taitojen
tarkistamiseen: näin kysymys-vastaus-pelistä voi tehdä paitsi yhteisen pohdinnan hetken, myös
oppimisprosessia nopeutavan välineen.

Se jätää osallistujiin myönteisen vaikutelman. He muistavat toimenpiteesi pitkään ja lähtevät
koulutuksesta myönteisenä kokemuksena. Tietokilpailusta tulee hauska hetki, jota kukaan ei pääse
pakoon, koska kukaan ei halua hävitä, tai pikemminkin kaikki haluavat voitaa!

Järjestäjien luoman ja räätälöimän interaktivisen tetokilpailun avulla voidaan testata hauskalla ja
leikkisällä tavalla, noudataako ryhmä tetyjä yrityksen ohjeita.

Ryhmäkisaan osallistuminen merkitsee sosiaalisen kokemuksen jakamista, siteiden vahvistamista,
yhteistyön luomista ja ihmisten keskinäisen luotamuksen lisäämistä. Yritysviestnnän edistämiseksi
timikilpailu on ihanteellinen ratkaisu: se stmuloi luovuuta, kasvataa eri-ikäisten osallistujien välisen
yhteistyön vaatmusta, rohkaisee johtajuuta, muta myös kaikkien taitoja ja potentaalia. Se viesti
brändin arvoista ja kannustaa niiden soveltamista timin jäsenten keskuudessa tetokilpailujen avulla.

Muista, etä avainsana on osallistuminen: tee oppimisesta yhteistyön ja hauskanpidon hetki!

Sukupolvien väliset oppijat hyötyvät:

Henkilökohtaisten ammatllisten tetokilpailujen ehdotaminen kokousten aikana voisi autaa osallistujia 
osallistumaan enemmän ja motvoida sitä, missä määrin osallistujat ovat omaksuneet annetut tedot, ja parantaa 
näin viestntämenetelmää.

Hyödyllisiä linkkejä:
htps://wibo.app/2021/04/21/come-creare-un-quiz-con-wibo/
htps://support.google.com/a/users/answer/9310255?hl=en
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2.11. Miten pelejä käytetään?

Pelipohjainen oppiminen ei ole vain tapa vietää aikaa - ne voivat myös olla tehokkaita välineitä, jotka autavat
ihmisiä oppimaan paremmin, parantamaan taitojaan ja lisäämään tetojaan. Ryhmässä pelien avulla osallistujat
voivat pelata keskenään, tutustua toisiinsa ja tehdä yhteistyötä saavutaakseen uusia yhteisiä ja jaetun hetken
sanelemia tavoiteita. 
Pelit voivat olla tehokas väline myönteisemmän työympäristön edistämiseksi:

• Lisätä motvaatota

• Vahvistaa viestntää

• Kehitää erityistaitoja

• Kannustaa vuorovaikutukseen

Potentaaliset pedagogiset opetusmenetelmät sukupolvien välisille ryhmille kasvokkain tapahtuvassa 
opetuksessa:

Pelien suunnitelu oppimis- ja opetustoiminnassa on keskeinen tekijä: sen avulla voidaan määritellä sukupolvien 
välisen pelien luomisen vaiheet ja muodot. Jota tämä kokemus olisi osallistujien kannalta arvokas, on tarpeen: 

- kiinnitää huomiota pelien kestoon
- luodaan ilmapiiri, joka on avoin ajatukselle, etä oppiminen voi olla iloa

Sukupolvien väliset oppijat hyötyvät:

Pelipohjainen oppiminen muutaa osallistujien motvaatota: pelien käytäminen yhdessä autaa useampia yksilöitä
suoritamaan tehtäviä, säilytämään tetoa ja soveltamaan oppimaansa tuleviin projekteihin ja tehtäviin sekä
elämäänsä oppimisympäristön ulkopuolella. Pelipohjainen oppiminen on hyvä väline timin rakentamiseen ja
monien taitojen kehitämiseen: yhteistyöhön, ryhmähenkeen, empataan ja tunneälyyn. 

Hyödyllisiä linkkejä:
www.sunnywayteambuilding.com/it/news/giochi-di-collaborazione
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2.12. Menetelmät, miten roolileikkejä / simulaatoita voidaan parhaiten käytää

Roolileikki on erinomainen opetusmenetelmä, jota voidaan soveltaa ryhmässä asiantuntjaopetajan/koulutajan 
johdolla, joka johtaa psykologisia prosesseja tulokseen ja välitää käytäytymismalleja. Roolileikkiä voidaan pitää 
teateriesityksenä, jossa jokainen ryhmän jäsen esitää tetyä roolia tai hahmoa, toista sellaista, jonka hän kokee 
olevan lähellä omaa luonnetaan tai temperamentaan. 
Roolileikki voi myös ennakoida tetyä tlanneta, joka on kohdatava asetumalla omiin tai toisen vaateisiin. Joka 
tapauksessa roolileikin merkitys on muutua joksikin toiseksi, joka on samanlainen tai erilainen kuin oma itsensä, 
tai joutua tlanteisiin, jotka eivät ole jokapäiväisiä. Osallistumalla roolileikkeihin oppijat oppivat pysymään 
ryhmässä, tarkkailemaan toisia syvällisest, vertailemaan omaa käytäytymistään muiden käytäytymiseen ja 
tunnistamaan aina uusia ja erilaisia vuorovaikutusstrategioita.

Potentaaliset pedagogiset opetusmenetelmät sukupolvien välisille ryhmille kasvokkain tapahtuvassa 
opetuksessa:

Oppijat ovat samanaikaisest draamapedagogisen tlanteen päähenkilöitä ja tarkkailijoita. Ohjaaja kehotaa ryhmän
yksitäisiä jäseniä toimimaan kuvatussa kohtauksessa tulkitsemalla roolin tai hahmon spontaanist. Vaihdon ja
vuorovaikutuksen helpotamiseksi voidaan käytää joitakin ammatnäytelijöiden käytämiä tekniikoita, esimerkiksi
peilin tai kaksoisolennon käytöä. Toinen eritäin tehokas roolipelitekniikka opetustarkoituksiin on itsensä
esitäminen. Käytännössä kutakin koehenkilöä pyydetään esitäytymään vapaast ja puhumaan epäröimätä
perheestään tai entsestä koulustaan muiden kuullen. Tämän erityistlanteen tulisi olla opetajaryhmän hallinnassa
psykologin tukemana. 

Sukupolvien väliset oppijat hyötyvät:

Roolileikit voivat olla hauskoja leikkejä koulussa tai luovassa toiminnassa, muta työpaikalla niillä on hyvin tarkat
tavoiteet. Selvitetään yhdessä, mitkä niistä: 

• Ongelmanratkaisutaitojen kehitäminen. Peli ei lopu ennen kuin ongelma on ratkaistu. Pidit siitä tai et,
s i n u n o n s i i s i d e o i t a v a j a l ö y d e t ä v ä r a t k a i s u . R o o l i l e i k e i s t ä t u l e e e r ä ä n l a i s e t
"ongelmanratkaisuolympialaiset", ja jokaista ongelmaa/lajia varten "treenaat" saadaksesi parhaan
tuloksen. 

• Uusien menetelyjen oppiminen: mistä tahansa ongelmasta voi tulla tyypillinen tapaus. Näin voit oppia,
miten käsitellä valituksia, saatavien valvontaa, mainostoimintaa, suhteita lehdistöön, ulkomaille ja
asiakkaisiin. Toisin sanoen syntyy eräänlainen kupla, joka voi autaa kaikkia kohtaamaan ongelman oikein. 

• Edistetään ja rohkaistaan yrityksen eri tasojen välisiä vertailuja ja suhteita. Tämäntyyppisten pelien avulla
luotamus lisääntyy, minkä vuoksi olo on mukava, mikä on aina eduksi työympäristölle. Ei ole satumaa,
etä roolileikkejä pidetään timinrakennustoimintana.

Suomalainen huomio: Draamapedagogiikka ei sovellu kaikille, monet pitävät sitä vaivaanutavana!

Hyödyllisiä linkkejä:
htp://www.fsica.uniud.it/URDF/masterDidSciUD/materiali/pdf/zoleto03.pdf
 
htps://www.olympos.it/training-role-playing-e-simulazioni.html
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2.13. Työpajat

Työpaja on leräänlainen aboratoriotapahtuma. Verkkosanakirja Treccani määritelee sen 'laboratorioksi' ja
kuvaannollisest 'kollektiviseksi työryhmäksi, joka käsitelee tetyä aiheta'.
Työpaja tarkoitaa:

• Kokoontuminen ryhmässä yhden tai useamman päivän aikana.

• Epätavallisia oppitunteja, muta asiantuntjan johdolla.

• Oppimislaboratorion luominen.

• Aiheen käsiteleminen innovativisella tavalla.

• Luovuudelle annetaan tlaa.

• Osallistujien otaminen mukaan ja heidän aktivinen osallistumisensa luovaan prosessiin.

• Ajatusten uudelleentyöstäminen.

• Kaksisuuntaisen puhuja-osallistuja-suhteen luominen.

• Osallistujien väitelyn, keskustelujen ja yhteistyön edistäminen.

• Aineellisen tai aineetoman sisällön luominen.

Potentaaliset pedagogiset opetusmenetelmät sukupolvien välisille ryhmille kasvokkain tapahtuvassa 
opetuksessa:

Työpajan yleiseen rakenteeseen kuuluu:

• Aloitusvaihe, jossa esitellään istunnon aihe ja toiminta.

• Tutustumis- tai eroamisvaihe.

• Lähentymisvaihe, joka on hyödyllinen kanavoitaessa tehtyä työtä koht yhteisiä valintoja.

• Sulkemisvaihe ja istunnon toiminnan tulosten esitely.

Työpajan aikana tapahtuvat toiminnot ovat kaikkein epäyhtenäisimpiä, ja niitä järjestetään uudelleen tarpeiden
mukaan. E i o le harv inais ta , etä n i i tä muutetaan ta i keks i tään "tapauskohtaisest" ,
Näihin toimintoihin sisältyy usein leikkimielinen osuus, mikä tuo peliin erilaista dynamiikkaa kuin muodollisemman
kokouksen aikana koetu dynamiikka. Lisäksi materiaaleja ja visuaalisia apuvälineitä käytetään usein keskustelun
tukena tai synteesivälineinä.

Näiden toimintojen tukemiseksi tarvitaan oma tla, jossa voit isännöidä kaikkia vieraita, riippumata siitä,
työskentelevätkö he pienryhmissä vai yhdessä ryhmässä, ja jonka avulla voit käytää tloja ja seiniä erilaisten
materiaalien esitelyyn, jotka syntyvät käsin, etä istunto tapahtuu. Tämän yleensä sotahuoneeksi kutsutun tlan
tehtävänä on autaa ryhmää työskentelemään visuaalisten apuvälineiden avulla ja järjestämään tetoja uudelleen
käytämällä alueta suurena, koko ryhmän jakamana henkisenä kartana.

Tämä tla pysyy mahdollisuuksien mukaan projektlle omistetuna myös työpajojen välisenä aikana, jolloin
materiaalit pysyvät näkyvillä ja kaikkien tlaa käytävien saatavilla: tämä on vaihtoehtoinen ja tehokas tapa saada
muu yritys osallistumaan siihen, mitä näiden neljän seinän sisällä tapahtuu.

Sukupolvien väliset oppijat hyötyvät:

Työpajatoiminta mahdollistaa yleisön aktivisen ja pysyvän osallistumisen, sillä yleisö on kiinnostunut kokemaan
konkreetsen uppoutumisen laboratoriotapahtumiin, joissa yksilöiden yksilöllinen ulotuvuus heijastuu
kollektiviseen sosiaaliseen kontekstin. Työpaja on eräänlainen koulutuslähestymistapa, joka mahdollistaa 360
asteen ajatustenvaihdon. Työpaja luotin tutkimuksen toteutamiseksi, jota alan asiantuntjat tukisivat kurssin
osallistujia jakamalla ammattaitoaan ja alan tetämystään ilman, etä luodaan yksisuuntainen ja itseensä viitaava
oppitunt, vaan luodaan todellinen oppimiskokemus rinta rinnan niiden kanssa, jotka osallistuvat kokouksiin

Hyödyllisiä linkkejä:
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htp://meetng-hub.net/blog/cose-un-workshop

2.14. COVID-turvallisia tapoja koskeva opetusmenetelmä

COVID-19:n ymmärtäminen, sen leviäminen ja se, miten voimme suojella itseämme ja muita, on tärkeä
ensimmäinen askel luokkahuonemenetelyjen ja aikataulujen laatmisessa. Osallistujien on ymmärretävä, mitä
sääntöjen noudataminen merkitsee heille.

Potentaaliset pedagogiset opetusmenetelmät sukupolvien välisille ryhmille kasvokkain tapahtuvassa 
opetuksessa:

• Riitävien tetojen antaminen toteutetuista ennaltaehkäisevistä toimenpiteistä 

• Mitaa ruumiinlämpö ja estä pääsy luokkahuoneeseen tai koulutuspaikalle, jos lämpötla on yli 37,5 °C.

• Laita käsihygieniatuoteita käytäjien ja henkilökunnan saataville useisiin pisteisiin toiminta-alueilla,
erityisest sisäänkäynneillä ja wc-tlojen lähellä, ja suositele niiden theää käytöä.

• Pidä lueteloa toimintaan osallistuneista henkilöistä 14 päivän ajan, jota toimivaltaiset
terveydenhuoltorakenteet voivat tunnistaa mahdolliset kontaktt.

• Toiminta-alueet on järjestetävä siten, etä käytäjien välillä on vähintään 1 metrin etäisyys; tätä etäisyytä
voidaan pienentää vain käytämällä asianmukaisia fyysisiä esteitä pisaroiden kauta tapahtuvan tartunnan
estämiseksi tai käytämällä maskia.

• Maski voidaan poistaa, jos seuraavat edellytykset täytyvät: etäisyys on vähintään 1 metri staatsissa
olosuhteissa; ei ole tlanteita, joihin liityy aerosolisoitumisen mahdollisuus (esim. laulaminen) ja
epidemiologinen tlanne, jossa virusten leviäminen on vähäistä terveysviranomaisen määritelemällä
tavalla.

• Ohjaajana on käytetävä maskia toiminnan aikana.

• Työkalut ja välineet on puhdistetava ja desinfoitava aina käytäjän vaihtuessa; riitävä desinfoint on joka
tapauksessa varmistetava jokaisen päivän pääteeksi. Jos tetyyn toimintaan tai laiteeseen liityy
useiden henkilöiden toistuvaa ja yhteistä käytöä (esim. teollisuuskeitöt ja niiden erityislaiteet), kädet tai
käsineet on puhdistetava ja desinfoitava usein.

• Kannustetaan lisäämään ilmanvaihtoa sisätloissa, luonnollisia ilmanvaihtotoimenpiteitä olisi tehostetava 
edelleen.

Sukupolvien väliset oppijat hyötyvät:

Näillä teteellisest tunnustetuilla ennaltaehkäisy- ja torjuntatoimenpiteillä torjutaan tartunnan leviämistä, ja niihin 
kuuluvat käytäytymisnormit, sosiaalinen etäisyys ja kontakten jäljitäminen. Päätavoiteena on vähentää 
tartuntariskiä toiminnan aikana.

Hyödyllisiä linkkejä:
htps://www.edscuola.eu/wordpress/wp-content/uploads/2021/11/Decreto-Legge-26-novembre-2021-n.-
172.pdf
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Opetustavoite 3; Innovativiset pedagogiset välineet (enintään 1 sivu kutakin välinetä kohden, 
lyhyt kuvaus, esimerkkejä käytöstä sukupolvien välisissä ryhmissä fyysisissä ja etäyhteyksissä sekä
keskeiset linkit):

3.15. Teknisten välineiden paras käytö ja digitaalisen osaamisen kehitäminen fyysinen  & etäyhteys.

Kuvaus:

Digitaalisesta oppimisesta on tulossa yhä suositumpi vaihtoehto nykyaikaisessa koulutuksessa: se ulotuu 
täysimitaisista digitaalisista kursseista etäluokkiin ja luokkahuoneen sisällä tapahtuvasta toiminnasta, joka on 
siirrety verkkoon. On tärkeää ymmärtää käytetävissä olevat välineet, miten ne autavat oppimisen 
toteutamisessa ja ennen kaikkea, mitkä digitaaliset välineet sopivat parhaiten oppijoiden tarpeisiin. Tutkimuksessa
esitellään yleiskatsaus digitaalisiin jakamis- ja viestntävälineisiin, joiden avulla voidaan käytää etämoduulia ja 
teknisiä ratkaisuja aikuiskoulutajien käytöön sekä <30 etä 50>-vuotaiden ikäryhmässä. Ohjeet valmisteluun, 
infografikka aikataulusta, usein kysytyt kysymykset, teknistä tukea koskevien tetojen antaminen sekä luetelo 
videotunneista esitetään eri  hankkeiden tuloksista. 

Jota välineiden paras mahdollinen käytötapa voidaan varmistaa, oppijan on huolehditava siitä, etä oppilaat 
valmistautuvat etäopetukseen/verkko-opetukseen/digitaalisiin oppitunteihin luokassa: 

• Luo hyvä työtla

• Tarkista, etä heillä on laite

• Tarkista, etä heillä on luotetava internetyhteys

• Tarkista, etä heillä on kaikki tarvitavat kirjautumistedot ja linkit.

• Jos heillä ei ole materiaalia, varmista, etä heille toimitetaan materiaalin paperiversiot (erityisest yli 50 
hengen ryhmien edustajille).

• Tarkista siten pääsy alustaan/zoomiin/timiin/ jne.

• Pidä heidät ajan tasalla yhteystedoistasi ja teknisestä avusta - puhelinnumero, sähköpostosoite, 
WhatsApp-ryhmä, sosiaalinen media, verkkosivusto jne.

• Dokumentoi kaikki todisteet ryhmän kanssa käytävästä viestnnästä (kuvakaappaukset, sähköpostviestt, 
verkkokokousten pöytäkirjat, tekstviestt jne.).

• Anna tetoa aikataulusta

• Varmistetaan viestntävälineiden saatavuus: Zoom, Teams, Canvas, Miro, Google Classroom, LMS-
oppimisjärjestelmä jne. 

• Annetaan osallistujille verkko-opiskelupöytäkirja (ks. liite 1 - sähköisen pöytäkirjan malli).

• Luo modulaarinen tai aikajana-infografinen oppituntsuunnitelma, joka voi olla hyvä tapa saada 
välitön yleiskuva koko oppitunnista.

• Tarjoaa reaaliaikaista opetustukea 

Potentaaliset pedagogiset opetusmenetelmät sukupolvien välisille ryhmille kasvokkain tapahtuvassa 
opetuksessa:

Luokkahuonekeskustelut, luokkahuonekeskustelut, ajankohtaiset tetokilpailut, väitelyt, keskusteluryhmät, 
opetuspelit, pelilliset oppimissuunnitelmat, ryhmäkeskustelut, vierailevat puhujat, yksilölliset projektt, 
ongelmanratkaisu.

Sukupolvien väliset oppijat hyötyvät:

• Keskinäiset oppimissuhteet.

• Uudet tedot ja taidot.

• Joustavuus uusissa muodoissa (etä- ja verkko-opetus).

• Viestntä.
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Hyödyllisiä linkkejä:

htps://thedigitalteacher.com/

htps://applieddigitalskills.withgoogle.com/en/teach

Liite 1: 

3.16. Digitaaliset viestntäohjelmat esim. Zoom
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Zoom on pilvipohjainen videoviestntäsovellus, jonka avulla voit järjestää virtuaalisia video- ja äänikonferensseja, 
kokouksia, webinaareja, live-keskusteluja, näytön jakamista ja muita yhteistyömahdollisuuksia. Zoom-kokoukseen 
osallistuminen ei vaadi tliä, ja alusta on yhteensopiva Mac-, Windows-, Linux-, iOS- ja Android-käytöjärjestelmien 
kanssa, joten lähes kuka tahansa voi käytää sitä. Peruspuhelut ovat ilmaisia. 

Teams:  Microsofin viestntä- ja jakamistyökalu. 

Google Meets:   Googlen reaaliaikaiset kokoukset. 

Google Classroom:  Google Classroom on yksi vankimmista ilmaisista työkaluista, ja siinä on monia 
monipuolisia ominaisuuksia. Se perustuu samaan tekniikkaan, jota Google tarjoaa paperitomassa 
toimistopaketssaan kulutajille ja yrityksille. Itse asiassa tämä saataa olla se verkko-oppimisalusta, jota monet 
koulupiirit jo käytävät luokkatehtäviin. Voit jakaa tedostoja helpost itsesi ja oppilaidesi välillä käytämällä muun 
muassa Gmailin, Google Slidesin ja Google Docsin kaltaisten työkalujen integroitua tekniikkaa. Google Classroomin 
avulla opetajat voivat kutsua oppilaita yksityiseen luokkahuoneeseen koodin avulla, ja he voivat siten liitää ja 
lähetää tehtäviä, joiden arvostelu, palaute ja arvioint on helppoa. Se on myös mobiiliystävällinen ratkaisu 
yhteensopivien iOS- ja Android-sovellusten ansiosta. se on myös ilmainen.

Loom: Loom on tehokas tapa nauhoitaa, kertoa ja jakaa luentoja, ja se on helpompi tapa kommunikoida kuin
tekst. Voit näytää luentosi myös "puhuvan pääsi" kanssa alareunassa. Pro Plan: Ilmainen opetajille ja
opiskelijoille... ikuisest.

Potentaaliset pedagogiset opetusmenetelmät sukupolvien välisille ryhmille kasvokkain tapahtuvassa 
opetuksessa:

Pelillistäminen, Lass-projektt, Luokkahuonekeskustelu, Ajankohtaiset tetokilpailut, Väitelyt, Keskusteluryhmät, 
opetuspelit, pelillistetyt oppimissuunnitelmat, Ryhmäkeskustelut, Vierailijapuhujat, Yksilölliset projektt, 
Ongelmanratkaisu.

Sukupolvien väliset oppijat hyötyvät:

• Laajennetut työ- ja opiskelumahdollisuudet (verkossa ja etäopiskeluna).

• Tietojen jakaminen sekä tetojen ja taitojen hankkiminen

• Keskinäinen tutkimusprosessi ja verkostoituminen

• Johtamistaidot

Hyödyllisiä linkkejä:
www.zoom.com
htps://teams.microsof.com/edustart
htps://edu.google.com/products/classroom/
htps://meet.google.com/
htps://www.loom.com/

VIDEOESITYKSET  DIGITAALISESTA VIESTINNÄSTÄ JA JAKAMISTYÖKALUISTA KUVATTIIN 2021 CONNECT-

HANKKEESSA (RISEBA):  Miro; Zoom; Google Meets
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3.17. Digitaalinen jakaminen ja sitoutaminen/viestntäsovelluksia

Esimerkkejä sovelluksista

Mentmeter luo vuorovaikuteisia esityksiä ja kokouksia, missä tahansa oletkin. Se tekee asioista osallistavampia ja 
luovempia -> yhdistää ihmiset luovempaan ja leikkisämpään ympäristöön.

Slido on helppokäytöinen kysely- ja vastausalusta. Se autaa ihmisiä saamaan kokouksista ja tapahtumista kaiken 
irt täytämällä puhujien ja heidän yleisönsä välisen kuilun. Slidoa käytävät kaikki, jotka haluavat mahdollistaa 
avoimen keskustelun live-kokouksessa, olipa se siten henkilökohtainen tai virtuaalinen.

Pear Deck voi inäytää diaesityksiäsi, se mahdollistaa minkä tahansa diojen arvioinnin. Oppilaat voivat piirtää 
suoraan esitykseen, kirjoitaa omia muistinpanojaan, lisätä numeroita, vetää ja pudotaa symboleja tai vastata 
monivalintakysymyksiin. Ohjelma toimii myös Google Slidesin kanssa, joten voit jopa antaa oppilaidesi tutkia 
verkkoa suoraan luennostasi.

KAHOOT-sovelluksella voit luoda oppimispelin tai tetokilpailun mistä tahansa aiheesta, millä tahansa kielellä. 
Järjestä live-peli kysymyksineen suurella näytöllä tai jaa peli etäpelaajien kanssa tai liity Kahootsta saamallasi  PIN-
koodilla ja vastaa kysymyksiin laiteellasi. Se on helppoa ja intuitivista ja tuo peleihin hauskaa oppimista.

Potentaaliset pedagogiset opetusmenetelmät sukupolvien välisille ryhmille kasvokkain tapahtuvassa 
opetuksessa:

Luokkahuonekeskustelut,  ajankohtaiset tetokilpailut, väitelyt, keskusteluryhmät, opetuspelit, pelilliset 
oppimissuunnitelmat, ryhmäkeskustelut, vierailevat puhujat, yksilölliset projektt, ongelmanratkaisu.

Sukupolvien väliset oppijat hyötyvät:

• Laajennetut työ- ja opiskelumahdollisuudet (verkossa ja etäopiskeluna).

• Tietojen jakaminen sekä tetojen ja taitojen hankkiminen

• Keskinäinen tutkimusprosessi ja verkostoituminen

• Johtamistaidot

Hyödyllisiä linkkejä:

htps://www.mentmeter.com/
htps://www.sli.do/about
htps://kahoot.com/
htps://www.peardeck.com/googleslides

VIDEOESITYKSET DIGITAALISESTA VIESTINTÄSTÄ JA JAKAMISTYÖKALUISTA, jotka on kuvatu vuonna 2021 

CONNECT-hankkeessa (RISEBA):  Mentmeter, Socratve - Videot osoiteesta Connect-projekt (RISEBA, 2021).
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3.18. Digitaaliset jakamis- ja yhteistyövälineet esim. Padlet, Miro jne

Padlet: Padletlla voit luoda verkossa post-it-taulun, jonka voit jakaa haluamiesi oppilaiden tai opetajien kanssa.
Anna heille vain  Padlet-linkki. Padletn avulla voit lisätä ideoita nimetömänä tai omalla nimelläsi. Se on
helppokäytöinen ja eritäin kätevä.

Miro on verkossa toimiva yhteistoiminnallinen taulualusta, jonka avulla hajautetut timit voivat työskennellä
tehokkaast yhdessä aina aivoriihistä digitaalisten muistlappujen avulla työnkulkujen suunniteluun ja hallintaan.
Voit luoda sisältöä samanaikaisest, allasta viestntää, muistlappuja, vuorovaikutusta jne. varten.

Socratve: luokkahuoneen sovellus hauskanpitoon, tehokkaaseen sitoutumiseen ja lennossa tapahtuvaan
arviointin. Mistä tedät, etä oppilaasi todella ymmärtävät opetamasi asiat? Oppilaiden palaute on ainoa tapa, ja

Socrative on yksinkertaistanut palauteen pyytämistä. Halusitpa siten välitömiä arviointeja tai tarkistuksia
jonkin ajan kulutua, tämän työkalun avulla voit seurata luokkahuonetyöskentelyä ja varmistaa, etei kukaan
vältyisi tarkalta valvonnalta. Socratve on hauska ja mukaansatempaava arviointtyökalu, joka toimii useilla eri
laiteilla ja jonka avulla tedät, miten oppilaasi todella pärjäävät. Voit myös luoda luokkahuoneeseesi tetokilpailuja
ja kyselyitä hetkessä. Se on myös aina ilmainen oppilaille. Peruspaket on ilmainen, ja Pro-paket maksaa 60
dollaria vuodessa.

Potentaaliset pedagogiset opetusmenetelmät sukupolvien välisille ryhmille kasvokkain tapahtuvassa 
opetuksessa:

Luokkahuonekeskustelut, luokkahuonekeskustelut, ajankohtaiset tetokilpailut, väitelyt, keskusteluryhmät, 
opetuspelit, pelilliset oppimissuunnitelmat, ryhmäkeskustelut, vierailevat puhujat, yksilölliset projektt, 
ongelmanratkaisu.

Sukupolvien väliset oppijat hyötyvät:

• Laajennetut työ- ja opiskelumahdollisuudet (verkossa ja etäopiskeluna).

• Tietojen jakaminen sekä tetojen ja taitojen hankkiminen

• Keskinäinen tutkimusprosessi ja verkostoituminen

• Johtamistaidot

Hyödyllisiä linkkejä:

htps://lv.padlet.com/features
htps://miro.com
htps://www.socratve.com/

VIDEOESITYKSET DIGITAALISESTA VIESTINTÄSTÄ JA JAKAMISTYÖKALUISTA, jotka on kuvatu vuonna 2021 

CONNECT-hankkeessa (RISEBA):  Miro, Socratve - Videot kohdasta Connect-projekt (RISEBA, 2021).
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3.19. Aikuisopiskelijoiden videoiden ja dynaamisten esitysten tekeminen

Edpuzzle:  autaa opetajia "tekemään mistä tahansa videosta oppitunnin". Voit käytää omia videoitasi tai lähteitä 
eri verkkosivustoilta, kuten YouTubesta ja Khan Academysta. Lisää siten kommenteja ja ymmärtämiskysymyksiä, 
jota voit mukautaa sen oppilaillesi sopivaksi. Oppilaille annetaan videoita katsotavaksi, muta myös 
vastuuvelvollisuus ja arvioinnin eheys ovat mukana. Näet, ketkä katsovat videoita ja heidän vuorovaikutuksensa 
niiden kanssa. Ilmainen opetajille ja oppilaille. 

ENVATO: Paljon hienoja asioita luoviin projekteihin, esityksiin, 3D:hen, videoihin, malleihin jne.

Prezi: Dynaaminen esitystyökalu. Prezi on verkkopohjainen työkalu, jonka avulla käytäjät voivat luoda esityksen 
karta-asetelun avulla. He voivat zoomata eri kohteita ja näytää suhteita mielenkiintoisesta näkökulmasta. 

Microsof PowerPoint: PowerPoint on täydellinen esitysgrafikkapaket.

 Animaker: Kuinka tehdä hämmästytäviä animoituja videoita verkossa hetkessä. Voidaan esitellä  junioreille ja 
senioreille. Helppo ymmärtää ja seurata. Voi tehdä heidän työnhaustaan dynaamista. Sen tavoiteena on luoda 
yksinkertainen koulutusvideo.

Potentaaliset pedagogiset opetusmenetelmät sukupolvien välisille ryhmille kasvokkain tapahtuvassa 
opetuksessa:

Opetus ja pelillistäminen, Luokkahuonekeskustelut, Ajankohtaiset tetokilpailut, Keskustelut, Keskusteluryhmät,
opetuspelit, pelillistetyt oppimissuunnitelmat, Ryhmäkeskustelut, Vierailijapuhujat, Yksilölliset projektt,
Ongelmanratkaisutehtävät, Opiskelijoiden esitelyt, Ryhmäryhmätyöskentelyharjoitukset, Verkkotehtävät.

Sukupolvien väliset oppijat hyötyvät:

• Työnhaku

• Esitykset ja videot

• Laajennetut työ- ja opiskelumahdollisuudet (verkossa ja etäopiskeluna).

• Tietojen jakaminen sekä tetojen ja taitojen hankkiminen

• Keskinäinen tutkimusprosessi ja verkostoituminen

• Johtamistaidot

Hyödyllisiä linkkejä:

www.prezi.com
htps://envato.com/
htps://edpuzzle.com/
htps://www.youtube.com/watch?v=vV0mj43AI3E&ab_channel=Animaker
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3.20. Digitaaliset kuvankäsitelytyökalut (Canva)

Canva: Canvasta voi olla hyötyä ihmisille, joilla on liikeidea ja jotka haluavat löytää tetoa siitä, miten se 
toteutetaan. Tämä sovellusystävällinen järjestelmä tarjoaa datamitareita, joita ylläpitäjät voivat käytää 
suorituskyvyn parantamiseen. Lean Canvas autaa pilkkomaan yrityksen perustamisen tärkeät osat ja näytää, 
miten ideoita voi testata. Tärkeintä on validoida idea keskustelemalla asiakkaiden kanssa. Tehtävänä on täytää 
kukin yhdeksästä laatkosta missä tahansa järjestyksessä niin paljon tetoa kuin henkilö pystyy. Sivun yläreunassa 
olevat välilehdet johdatavat läpi jokaisen Lean Canvasin aiheen. Jos henkilö on rekisteröitynyt, hän voi tarkistaa 
tetonsa kunkin osion lopussa. Sitä voidaan käytää ansioluetelon, saatekirjeiden, esitysten, kaikenlaisten 
asiakirjojen luomiseen, joita voidaan käytää työnhaussa. Eritäin helppo ja intuitivinen.  

DOMIN-peli: ammatlliset kokeet, opiskeluvinkkejä, muistutuksia tuotavien päivien järjestämisestä, luetelo 
hyvistä tavoista jne. Se on eritäin hyvä sovellus niille, jotka haluavat löytää parhaan suunnan ja olla sen 
seurauksena tuotavia.

GetSet: pelipohjainen uraohjaus. Helppo ja vuorovaikuteinen tapa työskennellä molempien ryhmien kanssa

Potentaaliset pedagogiset opetusmenetelmät sukupolvien välisille ryhmille kasvokkain tapahtuvassa 
opetuksessa:

Koulutus ja pelillistäminen, Luokkahuonekeskustelut, Ajankohtaiset tetokilpailut, Keskustelut, Keskusteluryhmät, 
opetuspelit, pelillistetyt oppimissuunnitelmat, Ryhmäkeskustelut, Vierailijapuhujat, Yksitäiset projektt, 
Ongelmanratkaisu.

• Uraohjaus

• Liiketoiminnan ja tuoteiden kehitäminen

• Työnhaku

• Laajennetut työ- ja opiskelumahdollisuudet (verkossa ja etäopiskeluna).

• Tietojen jakaminen sekä tetojen ja taitojen hankkiminen

• Keskinäinen tutkimusprosessi ja verkostoituminen

Hyödyllisiä linkkejä:
htps://how-to-be-an-entrepreneur-abroad.com/
htps://www.canva.com/en_in/
DOMIN android-sovellus
GetSet android-sovellus

VIDEOESITYSTEN JA DIGITAALISEN VIESTINNÄN JA JAKAMISTYÖKALUT KUVATTIIN 2021 CONNECT-HANKKEESSA 
(RISEBA): Canva for presentatons - Video vuodelta Connect Project (2021).
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3.21 Digitaalisen viestnnän opetusvälineet, joiden avulla oppijat voivat käytää Intergen Siltamallin osan 4 
etämoduuleja. 

INTERGEN SILTAMALLI -hankkeessa ehdotetaan neljää verkko-oppimisohjelmaa, joiden tarkoituksena on 
helpotaa sukupolvien välisten aikuisopiskelijoiden pääsyä työmarkkinoille.

Moduuli 1: Miten Europass-ansiolueteloa käytetään taitojen ja pätevyyksien esitelemiseen mahdolliselle 
työnantajalle ja taitojen portolioon. Näin kehitämme tetoisuuta Erasmus+ -ohjelmasta ja annamme 
aikuisopiskelijoille mahdollisuuden kehitää ja otaa haltuunsa eurooppalaisen identteetn.

Moduuli 2: Valmistautuminen haastateluun: oikeiden tetojen hankkiminen, hakemus, haastatelu, mitä pitää 
tehdä ja mitä ei pidä tehdä jne., videoitavan ansioluetelon tekeminen.

 Moduuli 3: Miten etsiä, lukea ja ymmärtää työpaikkailmoituksia, tutkia mahdollisia työnantajia, tunnistaa 
avaintaidot ja sovitaa ne yhteen omien taitojen vahvuuksien ja heikkouksien kanssa.

Moduuli 4: Miten tutkia ja otaa huomioon käytäytymissäännöt ja kultuuriset näkökohdat työpaikalla, otaen 
huomioon yritysten ja maiden väliset erot. 

Kukin moduli sisältää:

YHDEN Video Tutorial
KAKSI pdf-tedostoa, tedosto 1 sisältää interaktivisia oppimishaasteita ja tedosto 2 ohjeita.

Mitä oppijoiden on osatava:

Miten etsiä ja/tai seurata hyperlinkkiä INTERGEN-video-opetukseen YouTubessa.
Linkki INTERGEN-video-oppaaseen: htps://bit.ly/3mVkcou 
Kuinka katsella videota  
Toiston säätmien käytäminen
Kuinka jätää komment
Kuinka ladata video

Kuinka seurata hyperlinkkiä pdf-tedostoon. Linkki INTEGEN-pdf-tedostoon, jossa on interaktivisia 
oppimishaasteita: htps://bit.ly/3wsX3gp. 

Linkki INTERGENin pdf-tedostoon, jossa on ohjeita: htps://bit.ly/30ilpxs. 
Kuinka avata tedosto
Miten tarkastella sile
Kuinka ladata ja tallentaa tedosto

Mahdolliset pedagogiset opetusmenetelmät:

a) Mahdollinen opetuslogistikka: 1 18-30-vuotas ja 1 yli 50-vuotas oppija, 1 tetokone paria kohden.

b) Mahdollinen opetusrakenne: Oppimismoduuli, jossa on 2 oppimistavoiteta ja luetelo suoritetavista 
oppimistuloksista (osatehtävät):

i. Video-opastusta varten
ii. pdf-asiakirjoja varten

a) Mahdollinen opetusmenetelmä: 

i. Suorita yksi oppimistavoite kerrallaan
ii. Ohjaaja siirtyy parista toiseen seuraamaan oppimista ja tarjoamaan tukea.

iii. Kunkin oppimistavoiteen jälkeen ryhmäkeskustelu kohdatuista ongelmista ja löydetyistä ratkaisuista.

iv. Oppimisen arvioint keskeisiä oppimiskohta koskevalla lyhyellä tetokilpailulla (yksilöllisest, pareitain, 
sukupolvien välisissä ryhmissä jne.). 

Sukupolvien väliset oppijat hyötyvät:
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Oppia toisiltamme (nuoremmilta vanhemmille) ja parantaa pääsyä työmarkkinoille.

Tämän julkaisun on tuotanut  INTERGEN Erasmus+ -hankkeen kumppanit. Tammikuu 2022
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