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• Verkkokurssi on Internetiin tai Intranetiin sijoittuva avoin tai suljettu
oppimisympäristö, jossa pääosa opetus- ja opiskelutapahtumista ja
vuorovaikutuksesta toteutuu opettajan ja opiskelijoiden välillä
tietoverkkojen välityksellä (Nevgi & Heikkilä 2005).

VERKKO-OPETUKSEN
MÄÄRITELMÄ



• Verkko-opetus lähiopetuksen tukena
• Verkko-opetus monimuoto-opetuksena (blended learning)
• Verkko-opetus etäopiskeluna (ns. puhdas verkko-opetus)
• Itseopiskelu verkossa

• Oppimateriaalikeskeinen (resource-based learning)
• Vuorovaikutuskeskeinen

• Synkroninen opetus (kaikki samaan aikaan läsnä verkossa)
• Asynkroninen opetus (osallistujat eri aikaan läsnä verkossa)

VERKKO-OPETUKSEN MUODOT



• Tukee opiskelijoiden kognitiivista kehitystä
• Parantaa opiskelijoiden ja opettajien tietoisuutta oppimisen kannalta

keskeisistä asioista: opiskelusta ja opettamisesta
• Vähentää opettajan ja opiskelijan kognitiivista kuormitusta
• Laajentaa arviointimenetelmien valikoimaa
• Tukee mielekästä oppimista
• (Rytkönen, A. 2014)

VERKKO-OPETUKSEN ETUJA



• Opettaja on oppimisprosessin ohjaaja
• Myös muut kuin opettaja, esim. tuutorit, toiset opiskelijat tai verkostot

voivat olla ohjaajia – vrt. parviäly
• Helpottaa itsenäisen ja yksilöllisen opiskelun toteuttamista.

EDISTÄÄ OPISKELIJAKESKEISTÄ
OPETUSTA



• ”Kestohiteistä” voi tehdä tallenteita

• Arviointia voi systematisoida
• Valmiit palautelauseet
• Arviointimatriisit arvioinnin pohjana
• Monivalintatentit
• Automaattivastaukset (määritelmät)

• Kerran huolella suunniteltua verkkokurssia voi pitää useita vuosia ja
tehdä vain pieniä muutoksia

VÄHENTÄÄ RUTIINITYÖTÄ



• Ennalta suunnitteluun kuluu enemmän aikaa kuin perinteisessä
opetuksessa – vähemmän ”ovenkahvapedagogiikkaa”.

• Ei niin paljon painetta yksittäisiin luentotilanteisiin: viestintä mahdollista
myös tapaamisten ulkopuolella.

• Opetuksen suunnittelusta oppimisympäristöjen suunnitteluun.
• Opetuksellisesta kasvokkaisesta vuorovaikutuksesta virtuaaliseen

vuorovaikutukseen.
• Henkilökohtaisista palautteista kohti yhteispalautteita
• Yksin oppimisen edistämisestä kohti ryhmän ja koko yhteisön

sosiaalisen toiminnan koordinointia ja ohjausta.

TYÖN PAINOPISTEET
MUUTTUVAT



• Vähemmän riippuvaista ajasta ja paikasta.
• Aikataulut kuitenkin mietittävä tarkkaan: milloin opiskelijat tarvitsevat

ohjausta tai opettajan läsnäoloa, esim. viikkoa ennen lopputyön
palautusta.

• Vaatii itsen johtamisen taitoja: Olenko käytettävissä 24/7?
• Opiskelijalle joustava - > opettajalle lisää työtä.

JOUSTAVUUS



• Kirjallisen viestinnän taidot korostuvat.
• Paljon koneella työskentelyä: sähköpöydät, silmälasit jne.
• Kontaktit opiskelijoihin etäisempiä: kokeeko opettaja sen mielekkääksi?
• Toisaalta tasa-arvoinen osallistuminen ja kaikkien opiskelijoiden

kuuleminen voi lisääntyä: chat-toiminto ja äänestykset

VERKKO-OPETTAMISEN
HAASTEITA



• Opetusvideot
• Opettajasta tulee elokuvakäsikirjoittaja, ohjaaja ja näyttelijä
• https://www.facebook.com/ollipekka.penttinen/videos/10206640818594

602/

• Käänteinen luokkahuone ns. flipped classroom
• Video tai muu virike etukäteen
• Lähiopetustilanteessa käytetään aika vuorovaikutukseen eikä

tiedonsiirtoon

TEKNOLOGIAN KEHITTYMINEN
HAASTAA JA MAHDOLLISTAA



• Perinteisessä tentissä opettaja tekee muutaman kysymyksen ja monta
vastausta kerrallaan.

• Tenttiakvaariossa opettaja tekee paljon kysymyksiä ja arvioi muutaman
vastauksen kerrallaan – arviointikriteerit tärkeitä.

KOKEMUKSIA
TENTTIAKVAARIOSTA



• Verkkoluennot
• Tallenteet
• Oppimistehtävät
• Verkkokeskustelut
• Tentit

TYÖTAPOJA



Työtapa Opettajan työ

Verkkoluennot Pitää suunnitella etukäteen
Voi olla vuorovaikutteinen

Tallenteet Voi hyödyntää monta kertaa – säästää
rutiiniluennoinnilta

Oppimistehtävät Opettaja laatii tehtävän ja antaa
palautteen
Automaattipalautteet?

Verkkokeskustelut Opettaja suunnittelee ja osallistuu
tavoitteesta riippuen

Tentit Opettaja tekee kysymykset, arvioi ja
antaa palautteen
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