Näin luot täydellisen verkkokurssin
kieltenopiskeluun

Rajattomien mahdollisuuksien kielikurssit
- näin onnistut
Miten rakennan monipuolisen kielikurssin?
Luodaksesi täydellisen kielikurssin, tarvitset sekä
tarpeitasi palvelevan oppimisympäristön, että
hyvän kurssisuunnitelman. Suunnitelmaa
tehdessä on tärkeää hahmottaa
oppimisympäristön erilaiset ominaisuudet ja
kyvykkyydet, jotta saat alustasta irti kaiken sen
tarjoaman hyödyn.
Tässä johdannossa esitellään lyhyesti
Reactored-kieltenoppimisympäristön kurssien
ominaisuuksia ja kerrotaan, kuinka voit luoda sen
avulla tasokkaita kielikursseja kaikenlaisiin
kieltenopetuksen tarpeisiin.

Kurssit

Lähtökohdat:
kurssisuunnitelma ja toimiva
opetusalusta
Tasokas, digitaalinen oppimisympäristön on
suunniteltu nimenomaan kieltenoppijaa ja
kielikouluttajaa ajatellen. Alustan tulee täyttää myös
pedagogisesti laadukkaan digitaalisen
oppimisympäristön kriteerit.
Toimivien työkalujen lisäksi kurssin tekijä tarvitsee
myös sisältösuunnitelman, joka pohjautuu opetusja oppimistavoitteisiin. Kurssin voi rakentaa
esimerkiksi tietyn teeman, kieliopin tai taitotason
ympärille.
Eri koulutuksen osiot listaamalla saat kurssillesi
rakenteen, jonka pohjalta on helppoa luoda
harjoituksia kurssikansion sisään.
Harjoitukset (kansion sisältö)

Koulutuksen tiedot

Kurssisuunnitelman
luominen
Sisältösuunnitelman on hyvä pohjautua opetus- ja
oppimistavoitteisiin.

Kurssin nimi

Lukiokoulutukseen valmistava koulutus:

Opetustavoitteet

Maahanmuuttajille ja vieraskielisille järjestettävän lukiokoulutukseen
valmistavan koulutuksen tavoitteena on parantaa opiskelijan valmiuksia
oppilaitoksen opetuskielessä sekä parantaa opiskelijan opiskelutaitoja.

Oppimistavoitteet

Oppija tuntee kielitaitonsa vahvuudet ja kehittämiskohteet.
Hän kertaa perusopetuksen suomen kielen oppimäärän keskeisiä
sisältöjä ja kehittää kielen rakenteen hallintaansa.

Koulutuksen osiot

Koulutuksen tiedot: listaa yleisellä tasolla
kurssitoteutuksen opetus- ja oppimistavoitteet.
Kirjaa ylös myös koulutuksen osiot

1.
2.
3.
4.
5.

Kielen rakenteet funktionaalisesta näkökulmasta
Tekstin rakenteet funktionaalisesta näkökulmasta
Lausetyyppien, sanajärjestyksen ja rektioiden harjoittelu
Tekstien kirjoittaminen
Kuuntelu ja puhuminen

Osion tiedot

Koulutuksen osiot: kirjoita tarkemmin eri osioiden
tavoitteet, tehtävätyypit ja arviointimenetelmät.
Osion nimi
Tavoitteet

lausetyyppien, sanajärjestyksen ja rektioiden harjoittelu
●
●
●

saa tuntuman kielen perussanastoon ja -rakenteisiin
selviytyy yksinkertaisista vuorovaikutustilanteista ja osaa
kertoa itsestään ja arkielämästään
pystyy kirjoittamaan lyhyitä viestejä tutuissa arkielämän
tilanteissa.

Tehtävätyypit

Tehtävätyypit ja niiden määrä; esimerkiksi sanaharjoitukset,
lauseharjoitukset, videotehtävä, Dialogitehtävät-puhumalla
vastaaminen, arviointi.

Arviointi

Suunnittele, millä tavalla oppimistavoitteisiin pääsemistä arvioidaan.
Esimerkiksi koe tai tehtäväpatteri.

Selkeä rakenne ja helposti
hallittavat
oppimateriaalipohjat
Reactoredin kurssirakenne on selkeä. Kursseja on
helppo hallita, jakaa, kopioida ja muokata.
Kursseja voi jakaa organisaation sisällä ja ne voivat
näkyä koko organisaatiolle tai yksittäisille ryhmille.
Reactoredista löytyy laaja oppituntitarjonta ja
valmiita materiaaleja kahdeksaan kieleen. Kouluttaja
voi hyödyntää valmiita materiaaleja, muokata niistä
omia kursseja tai luoda kokonaan uusia. Sisältöjen
luominen oppimisympäristöön on opettajien mukaan
hämmästyttävän helppoa ja intuitiivista.

Lue opettajien
kokemuksia

Helppokäyttöinen
oppimisympäristö
tehostaa kurssien tekoa

”Kun istun istun tunnin verran koneella, saan
aikaiseksi laatikoittain oppitunteja, eli
tekeminen sujuu rivakasti. Ajattelen niin, että
kun materiaalin on kerran näpytellyt, niin
silloin se tulee olemaan aina käytettävissä.”
opettaja, ala-aste

“Toivoisin, että opettajat löytäisivät tämän
oppimisympäristön ja tajuaisivat, että kuka
tahansa osaa sitä käyttää.”
opettaja, ala-aste

“Meillä oli aluksi muita
alustoja, kuten Moodle,
mutta Reactored tarjosi
enemmän automaatiota
ja vähemmän
manuaalista työtä, ja
sillä pystyi tehdä hyvin
monipuolisia ja
kiinnostavia tehtäviä
opiskelijoille.”
Opetusvastaava, Finest Future

Tehtävätyypit
●

●

●

●

●

●

Sanatehtävä
○
oppilas voi vastata kirjoittamalla,
lausumalla tai valitsemalla
Lausetehtävä
○
oikeinkirjoituksen tunnistaja auttaa, kun
vastaus lähtee väärään suuntaan
Aukkotehtävä
○
syötä teksti ja valitse kysyttävät sanat,
vastaaminen valitsemalla, kirjoittamalla
tai puhumalla
Monivalintatehtävä
○
kysymys voi perustua kuva-, teksti-,
audio-, tai videotiedostoon
Produktiivinen tehtävä
○
monipuoliset mahdollisuudet
tehtävänantoon (=ei vain kääntämistä!)
Dialogitehtävä
○
keskustelutehtävä, jossa reagoidaan
kirjoittamalla tai puhumalla vihjeiden
mukaisesti

Sanatehtävä

Lausetehtävä

Aukkotehtävä

Aukkotehtävä

Lausetehtävä

Produktiivinen
tehtävä

Monivalinta (kuva)

Dialogitehtävä

2. Tehtävän luominen

Tehtävien luominen
Reactoredin tehtävätyökalujen avulla teet laadukkaat
oppimateriaalit helposti ja nopeasti. Oppitunnin
tehtävissä voidaan harjoitella sekä sanastoa että
kielioppia sana- virke- ja tekstitasolla. Tehtävät voivat
pohjautua myös kuva-, ääni-, teksti- ja videotiedostoihin.
Voit luoda harjoituskokonaisuuden sisään useita, erilaisia
tehtäviä. Järjestelmä ohjaa selkeästi, minne kirjoitat
kysymykset ja vastaukset sekä lisäät tehtäviin kuvia,
teoriaa ja vihjeitä.
Muuta valmiit tekstimuodossa olevat oppimateriaalit
interaktiivisiksi harjoituksiksi tehtävägeneraattorin
avulla. Syötä tekstit tai sana- ja lauselistat
tehtäväkenttään paina “luo tehtävät”-nappia ja
Reactored luo sinulle kuvitetut käännösharjoitukset
automaattisesti.
Valmis oppimistapahtuma on suunniteltu
responsiiviseksi ja se mukautuu päätelaitteen
ruutukoon mukaan.

1.

Aloita valitsemalla
tehtävätyyppi

3. Valmis tehtävä

Oppilaan oppituntinäkymä

Kaikki irti alustan
ominaisuuksista
Reactored-oppimisympäristö sisältää
lukuisia ominaisuuksia, joiden avulla
tuot oppitunteihin monipuolista,
pedagogista sisältöä.

Kertaus- ja
lisätieto-osio

Tiivistelmäja
lisätieto-osio

Johdanto ja
ohje

Tehtävänäkymä

Oppitunnin
teksti tai
teemasanalista

Oppimisympäristön keskeinen
toimintaperiaate on, että oppija löytää
kaiken tarvitsemansa avun helposti
oppitunnin sisältä eikä erillisiä
käännösohjelmia tai kielioppeja tarvita.
Responsiiviset näkymät, välitön
palaute, vastaustyylin säätö ja
automaattiset lausuntaesimerkit
tekevät kieltenharjoittelusta luontevaa.
Lue lisää

Kuuntele
kysymys

Opettajan
määrittämä
kysymys

Opettajan määrittämät
vastausvaihtoehdot

kuuntele
vastausvaihtoehto

Tietoa opiskelijalle

Parhaat työkalut
verkko-oppimiseen ja
opettamiseen
Mielekkäät harjoitukset, mahdollisuus toistoon sekä
eriyttämisen mahdollisuudet ovat avaimia
verkkokurssin onnistumiselle.
Lisäksi on tärkeää, että arviointi ja palaute on
tarkoituksenmukaista ja ajantasaista.
Kouluttajalle on hyödyllistä saada tietoa
oppimisesta yksilö- ja ryhmätasolla.
Tilastonäkymä osoittaa opiskellut moduulit, opitut
sanat ja lauseet sekä käytetyn vastaustavan
(kirjoittaminen, puhuminen, pelaaminen).
Monipuolinen tieto antaa kouluttajalle paremman
käsityksen siitä, millainen oppija on kyseessä ja
kuinka tätä pystyisi tukemaan yksilöllisesti jatkossa.

Arviointityökalut mittaavat
suorituksia reaaliaikaisesti

Avaimet onnistuneen
kielikurssin tekoon
Hyvällä kurssisuunnittelulla sekä joustavan,
kieltenopiskeluun suunnitellun oppimisympäristön
avulla luot kielikurssin, joka palvelee asetettuja
oppimisen ja opetuksen tavoitteita.
Oppijan näkökulmasta mielekkäät harjoitukset,
mahdollisuus toistoon sekä tehtävien eriyttämiseen
ovat avaimia verkkokurssin onnistumiselle.
Mikäli kaipaat apua kurssien suunnittelussa tai
käytännön toteutuksessa, voit aina kääntyä
puoleemme - ammattilaiset ovat apunasi luomassa
pedagogisesti laadukkaita koulutuskokonaisuuksia.

Ota yhteyttä

Varaa etäesittely

