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Moduuli 2
Otsikko: Yrittäjämäisen oppimisen suunnittelu ja organisointi
Tavoitteet
Kuvaus

Tavoitellut
oppimistulokset

Tärkeimmät
oppimismenetelmät

Sisältö

Selvittää
yrittäjämäisen
oppimisen
suunnittelussa
huomioon otettavat tekijät..
Tässä moduulissa kuvataan tekijöitä, jotka on otettava
huomioon yrittäjyyskasvatuksen oppimisympäristöjen
suunnittelussa ja organisoinnissa. Siinä käsitellään
suunnittelua koskevia lähestymistapoja, yrittäjämäisen
oppimisen poikkitieteellistä luonnetta sekä eettisiä ja
kestävyysnäkökulmien kysymyksiä. Lisäksi käsitellään
yrittäjämäisen oppimisen päämäärien, tavoitteiden ja
tulosten kirjoittamiseen liittyviä haasteita. Lopuksi
moduulissa annetaan ehdotuksia, miten voit luoda
innostavan oppimisympäristön. Tähän sisältyy luovia
tapoja käyttää tilaa, aikaa, luokkahuoneen järjestelyjä ja
muita
resursseja
yrittäjämäisen
oppimisen
helpottamiseksi.
Moduulin jälkeen sinun pitäisi pystyä:
•

Keskustelemaan yrittäjämäisen oppimisen
tavoitteisiin ja tuloksiin liittyvistä materiaaleista ja
niihin liittyvistä keskusteluista.
• Pohtimaan erilaisia yrittäjämäisen oppimisen
perustana olevia suunnittelumalleja ja teorioita.
• Selittämään, miksi yrittäjämäiseen oppimiseen
liittyvän suunnittelun tulee olla eettistä ja kestävää.
• Tunnistamaan mahdollisuudet suunnitella
yrittäjämäisen oppimisen hyödyntämistä koko
opetussuunnitelmassa.
• Kuvailemaan tekijöitä, jotka on otettava huomioon
luotaessa yrittäjämäistä oppimista edistävää
ympäristöä.
• Ohjattu lukeminen
• Havainnot videoilta
• Luovat harjoitukset
• Itseohjatut aktiviteetit
• Henkilökohtaisen kokemuksen pohdinta
2.1 Yrittäjämäisen oppimisen eettisten ja kestävien
päämäärien ja tulosten suunnittelu
- Mitkä ovat yrittäjämäisen oppimisen suunnittelun
perustana olevat mallit ja teoriat?
- Miten voit kuvailla yrittäjämäisen oppimisen
tavoitteita ja tuloksia?
- Miten suunnittelussa tulisi ottaa huomioon eettiset ja
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Arviointi

Ohjeellinen aika

kestävyyden näkökulmat?
2.2 Yhteyksien luominen
- Mitä yrittäjämäisen oppimisen poikkitieteellisyys
tarkoittaa?
- Miten aiot yhdistää luokkahuoneessa ja sen
ulkopuolella tapahtuvan oppimisen?
2.3
Voimaannuttavan
yrittäjämäisen
oppimisen
ympäristön luominen
 – Miten hyödynnät parhaiten aikaa, tilaa,
luokkahuoneen järjestystä ja muita resursseja
yrittäjämäisen oppimisen helpottamiseksi?
Itsearviointiharjoitukset
Ryhmäreflektointi
Henkilökohtainen pohdinta
hours
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Moduuli 2 Johdanto
KATSO - Videojohdanto Moduuliin 2– Yrittäjämäisen oppimisen ympäristöjen
suunnittelu ja organisointi

https://youtu.be/egf0eJy0jnI
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2.1 Yrittäjyysoppimisen eettisten ja kestävien päämäärien
ja tulosten suunnittelu
2.1.1 Yrittäjyysoppimisen päämäärien ja tulosten suunnittelu

Miten suhtaudut suunnitteluun? Onko yrittäjyysoppimisen suunnittelu erilaista kuin
tyypillinen oppituntien ja kokonaisuuksien suunnittelu?
Missä tahansa opetatkin, on todennäköistä, että sinun on suunniteltava oppitunteja,
moduuleja ja/tai työohjelmia. Tai ehkä saat suunnitelmia, joita voit mukauttaa. Mikä
tahansa kontekstisi onkin, miten suhtaudut suunnitteluun?
Jos ajattelet esimerkiksi ensi viikon oppituntisuunnitelmiasi, onko mahdollista
sisällyttää niihin erityisiä yrittäjyyskompetensseja, esimerkiksi rohkaista oppilaita
huomaamaan mahdollisuuksia tai osoittamaan aloitteellisuutta?
On tärkeää korostaa, että yrittäjyysoppimisen suunnittelussa olisi keskityttävä
tarjoamaan

oppilaille

mahdollisuuksia

osoittaa

edistymistään

yrittäjyyskompetenssien saavuttamisessa. Kuten muidenkin oppituntien kohdalla,
suunnitellut

oppimispäämäärät

tai

-tulokset,

aktiviteetit

ja

arviointi

olisi

kohdennettava yhdenmukaisiksi.
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Rakenteellisen kohdentamisen käyttö
Yleisissä opetusohjeissa suunnittelu katsotaan sarjaksi vaiheita, joista tehdään
yhteenveto "rakenteellisen kohdentamisen" periaatteella. 1 Tämä tarkoittaa, että
oppimistavoitteet olisi jaettava oppijoiden kanssa, aktiviteetit olisi suunniteltava

Jaa yrittäjyysoppimisen tavoitteet tai
suunnitellut tulokset: mitä oppilaat
tietävät, ymmärtävät ja tekevät
aktiviteetin loppuun mennessä

Kohdenna arviointi:
anna palautetta
todellisesta
edistymisestä
suunniteltujen
yrittäjyysoppimisen
tulosten saavuttamisessa

Suunnittele
tarkoituksenmukaisia
opetus- ja
oppimisaktiviteetteja: ne
tarjoavat oppilaille
mahdollisuuden osoittaa,
että he ovat saavuttaneet
suunnitellut
yrittäjyysoppimisen
l k

Kaavio 2.1. Rakenteellisen kohdentamisen periaatteet

1

Biggs, J. (2003): Aligning Teaching & Assessment to Curriculum Objectives, (Imaginative Curriculum Project, LTSN Generic

Centre).
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niin, että niiden avulla voidaan saavuttaa tavoitteet, ja olisi valittava asianmukaiset
arviointistrategiat
.

Päämäärien,

tavoitteiden

tai

suunniteltujen

oppimistulosten

määrittäminen

Syvennä osaamistasi 2.1: Oppimispäämäärät, -tavoitteet ja tulokset
Tarvitsetko lisää taustatietoa päämääristä, tavoitteista ja tuloksista? Niille, jotka
haluavat perusteellisempaa tietoa, Syvennä osaamistasi 2.1 tarjoaa tietoja ja
yksityiskohtia

päämäärien,

oppimistavoitteiden

ja

suunniteltujen

oppimistulosten välisestä suhteesta, mikä voi olla hämmentävä alue.
Linkki:
https://issuu.com/bantaniedu/docs/entrecompedu_module_2_go_deeper_2.
1_fi.docx

Päämäärien asettaminen on sekä tärkeä osa yrittäjyyttä että oppilaiden oppimista
yleisesti. Tutkimustulosten 2 mukaan tavoitteiden asettaminen on tehokkainta, jos
oppilaat ovat mukana asettamassa omia tavoitteitaan. Kun oppilaat ovat itse
mukana

tavoitteenasettelussa,

sen

on

osoitettu

vaikuttavan

oppilaiden

motivaatioon, omiin itsehallintataitoihin ja minäpystyvyyden kykyihin (käsitykseen,
että

voi

onnistua

jossakin).

Yksinkertaisesti

sanottuna

asettamalla

omat

2 2 Moeller, Aleidine Kramer, Theiler, Janine M., ja Wu, Chaorong: "Goal Setting and Student Achievement: A Longitudinal
Study" (2012). Faculty Publications: Department of Teaching, Learning and Teacher Education. 159.
http://digitalcommons.unl.edu/teachlearnfacpub/159
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oppimispäämääränsä he kehittävät jo joitakin EntreComp-kompetensseista (eli 2.1
Minäpystyvyys ja luottamus omiin kykyihin sekä 2.2 Motivaatio ja sinnikkyys).
Tutkimuksessa korostuu myös, että oppilaiden itsensä asettamien päämäärien
luonne on tärkeä. Päämäärien on oltava haastavia eikä tyyppiä ”tee parhaasi”. 3 Kun
oppilaat ovat eniten kiinnostuneita hyvien arvosanojen saavuttamisesta tai muiden
voittamisesta (suorituspäämäärät), heidän oppimisestaan tulee pidemmällä
aikavälillä todennäköisesti pinnallisempaa kuin niiden, jotka haluavat parantaa
suoritustaan oppimisen takia ja uhrata tarvittavan kovan työn (hallintapäämäärät).

3

Hattie, J. (2009): Visible Learning, Routledge.
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Tällä on vaikutuksia yrittäjyysoppimisen suunnitteluun. Sinun kannattaa miettiä,
miten
•

•

•

•
•

kannustaa oppilaita asettamaan omat tavoitteensa
o motivoidaksesi ja kehittääksesi minäpystyvyyttä, luottamusta omiin
kykyihin (EntreComp 2.1 ja 2.2)
antaa haastavia, avoimia tehtäviä
o luodaksesi oppilaille vision siitä, miten heidän oppimisensa kehittyy,
harjoittaaksesi sinnikkyyttä ja kannustaaksesi syvempään
oppimiseen (EntreComp 1.3 ja 2.2)
luoda ilmapiiri, jossa nerokkaat epäonnistumiset nähdään positiivisessa
valossa
o auttaaksesi heitä oppimaan, miten kestää tulkinnanvaraisuutta ja
epäonnistumisia ja hallita riskejä (EntreComp 3.3)
palkita sekä oppilaiden ponnistelut että heidän tuloksensa
o auttaaksesi heitä oppimaan kokemuksesta (EntreComp 3.5)
kehittää rutiineja, joissa oppilaat arvioivat säännöllisesti omaa edistymistään
o auttaaksesi heitä oppimaan kokemuksesta (EntreComp 3.5).

EntreComp-viitekehyksen

käyttäminen

suunniteltujen

oppimispäämäärien tai -tulosten määrittämiseen
EntreComp-mallin

tarkoituksena

on

tukea

opettajia

tunnistamaan,

mitä

yrittäjyyskompetensseja he jo kehittävät tai voisivat suunnitella kehittävänsä
opetuksensa avulla. Se toimii siten, että kukin 15 kompetenssista jaetaan oppimisen
rakennuspalikoihin, mikä auttaa opettajia ja kouluttajia näkemään, mitä oppijoiden
on koettava tai harjoiteltava tietyn kompetenssin kehittämiseksi..
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Tietyn

oppimisaktiviteetin

kartoittaminen

tai

suunnitteleminen

EntreComp-viitekehyksen avulla
Ylimmällä

tasolla

opettajat

voivat

yksinkertaisesti

käyttää

viidentoista

kompetenssin luetteloa ja kunkin rakennuspalikoita tutkiakseen, mitä näistä
kompetensseista he voisivat kehittää tai heidän pitäisi kehittää tietyn aktiviteetin
avulla. Se voi auttaa kartoittamaan, mitä olet tekemässä, ja näyttää, mitä voisit
tehdä. Tämä voi tarkoittaa sitä, että oppimista mukautetaan hieman tietyn
kompetenssin
muutoksia,

sisällyttämiseksi
jos

haluat

oppimisprosessiin,

sisällyttää

tai

tehdään

opetussuunnitelmaan

suurempia

vaativamman

yrittäjyysprojektia koskevan lähestymistavan..

Kaavio 2.2 EntreComp-rakennuspalikat
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EntreComp-viitekehyksen käyttäminen oppimistulosten sanakirjana
EntreComp-viitekehyksen käyttäminen ”sanakirjana” tarkoittaa, että voit tutkia,
olisiko

hyödyllistä

ottaa

joitakin

EntreComp-oppimistuloksia

mukaan

suunnitteluusi. Kaikkien rakennuspalikoiden osalta EntreComp-viitekehys sisältää
oppimistuloksen kahdeksalla etenemistasolla.
Nämä kahdeksan tasoa eivät vastaa koulutustasoja vaan osoittavat sen sijaan
oppimistuloksia,

joiden

osalta

oppijan

itsenäisyys

lisääntyy,

ja

kertovat

oppimisaktiviteetin monimutkaistumisesta.
Nämä tasot tarjoavat opettajille tavan ymmärtää oppijoidensa edistymistä ja myös
nähdä, miten heidän oppimisaktiviteettiensa suunnittelu voi edistyä, jotta he voivat
kannustaa oppilaitaan suurempaan itsenäisyyteen ja monimutkaisuuteen ja vaatia
niitä.
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EntreComp-kompetenssi 3.4: Työskentely muiden kanssa
Tasot vastaavat kasvavia itsenäisyyden (opettajasta riippumattoman työskentelyn) tasoja ja oppimisen monimutkaistumista.
PERUSTASO
RAKENNUSPALIKKA

Kehitä
tunneälyä.

1

Osaan osoittaa
empatiaa muita
kohtaan.

KESKITASO
2

Osaan
tunnistaa
tunteideni,
asenteideni
ja
käyttäytymistapojeni roolin muiden
asenteiden
ja
käyttäytymistapojen
muokkaamisessa.
Osaan keskustella
hyödyistä,
joita
muiden
ideoiden
kuuntelemisesta on
tavoitteideni
(tai
tiimini tavoitteiden)
saavuttamiselle.

Kuuntele
aktiivisesti.

Osaan osoittaa
empatiaa muita
kohtaan.

Muodosta
tiimejä.

Olen
avoin
työskentelylle
sekä yksin että
muiden kanssa,
erilaisten roolien
omaksumiselle
ja
vastuun
ottamiselle.

Olen
halukas
muuttamaan tapaani
työskennellä
ryhmässä.

Työskentele
yhdessä.

Olen
avoin
ottamaan muut
mukaan
arvoa
luoviin
aktiviteetteihini.

Osaan
antaa
panokseni
yksinkertaisiin arvoa
luoviin
aktiviteetteihin.
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EDISTYNYT
5

6

Osan kohdata ja
ratkaista
konflikteja.

Osaan
tehdä
tarvittaessa
kompromisseja.

Osaan
käsitellä
kielteistä
käyttäytymistä,
joka
häiritsee arvoa luovaa
toimintaani
(esim.
vahingollisia
asenteita).

Osaan
konflikteja
tehokkaasti.

Osaan kuunnella
muiden ideoita
arvon luomiseksi
osoittamatta
ennakkoluuloja.

Osaan kuunnella
loppukäyttäjiäni.

Osaan
kuvailla
erilaisia
tekniikoita, joilla
hallitaan suhteita
loppukäyttäjiin.

Osaan ottaa käyttöön
strategioita
kuunnellakseni
aktiivisesti
loppukäyttäjiäni
ja
toimiakseni
heidän
tarpeidensa mukaan.

Osaan koota yhteen
tietoa monenlaisista
lähteistä
ymmärtääkseni
loppukäyttäjieni
tarpeita.

Osaan
työskennellä
monenlaisten
ihmisten
ja
tiimien kanssa.

Jaan
arvoa
luovien
aktiviteettien
omistajuuden
tiimini jäsenten
kanssa.

Osaan
muodostaa tiimin
kunkin jäsenen
yksilöllisen
tietämyksen,
osaamisen
ja
asenteiden
pohjalta.

Osaan edistää arvon
luomista
muodostamalla tiimejä
hajallaan
olevien
yhteisöjen
kanssa
digitaaliteknologioiden
avulla.

Osaan
suunnitella
fyysisiä ja virtuaalisia
tiloja,
jotka
kannustavat
tiimin
jäseniä
työskentelemään
yhdessä.

Osaan
kehittää
organisaation
valmiuksia luoda arvoa
kannustamalla ihmisiä
työskentelemään
yhdessä.

Osaan
edistää
rakentavasti
ryhmän
päätöksentekoa.

Osaan
muodostaa tiimin
ihmisistä,
jotka
pystyvät
työskentelemään
yhdessä
arvoa
luovassa
aktiviteetissa.

Osaan
käyttää
tekniikoita
ja
työkaluja, jotka
auttavat ihmisiä
työskentelemään
yhdessä.

Osaan antaa ihmisille
avun ja tuen, jota he
tarvitsevat
suoriutuakseen
parhaalla
mahdollisella tavalla
tiimin sisällä.

Osaan työskennellä
etätiimissä sellaisten
ihmisten
kanssa,
jotka
osaavat
itsenäisesti
antaa
panoksensa
arvoa
luovaan aktiviteettiin.

Osaan
suunnitella
työskentelymenetelmiä
ja kannustimia, joiden
avulla tiimin jäsenet
voivat
työskennellä
hyvin yhdessä.

Osaan
ilmaista
omat (tai tiimini)
arvoa
luovat
ideat
vakuuttavasti.
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ASIANTUNTIJA
7

8

hallita

Käytännön esimerkki: Yhteisöpuutarhamme
EntreComp-viitekehyksen ”Osaan...” -väittämät ovat väline, joiden avulla voit
kehittää täsmällisempiä oppimistuloksia niiden kontekstien mukaan, joissa sinä
työskentelet.
Oletetaan esimerkiksi, että päätät asettaa opiskelijoille haasteen kehittää
yhteisöpuutarha

sopivana

kontekstina

yrittäjyysoppimisen

soveltamiseksi.

Laatikossa 2.1 esitetään, miten yhteisöpuutarhan perustamista koskeva laajempi
päämäärä voidaan jakaa pienempiin projekti- ja oppituntitavoitteisiin.
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Projekti: Yhteisöpuutarhamme
Yrittäjyyspäämäärä
•

luoda sosiaalista, kulttuurista ja taloudellista arvoa koululle ja yhteisölle luomalla
koulun puitteissa yhteisöpuutarha

Projektin tavoitteet
•

rekrytoida syyskuuhun mennessä suunnittelutoimikunta, joka koostuu jokaisen
luokkatason oppilaiden edustajista

•

laatia liiketoimintasuunnitelma, jonka koulun johtokunta hyväksyy syyskuun loppuun
mennessä

•

kuulla yhteisön jäseniä, jotta he osallistuvat koulupuutarhan suunnitteluun ja
toimintaan

•

saada 10 prosentin tuotto ensimmäisen vuoden loppuun mennessä

Oppituntitavoitteet
•

Oppitunnin/oppituntien loppuun mennessä oppilaiden pitäisi pystyä

•

tunnistamaan

erilaisia

sosiaalisia,

kulttuurisia

ja

taloudellisia

arvoja,

joita

yhteisöpuutarhan avulla voidaan luoda (EntreComp 1.1)
•

työskentelemään

tiiminä

kehittääkseen

inspiroivan

vision

yhteisöpuutarhasta

(EntreComp 1.3 / 3.4)
•

viestimään tehokkaasti osallistuessaan jäsenneltyyn keskusteluun yhteisön jäsenten
kanssa hankkiakseen tukea yhteisöpuutarhalle (EntreComp 2.5)

•

huomaamaan mahdollisuuksia luoda puutarhasta taloudellista arvoa tiettyjen
tuotteiden tai palvelujen avulla (EntreComp 1.1)

•

laatimaan liiketoimintasuunnitelma tai ideapohja yhteisöpuutarhan kehittämiseksi ja
toimittamaan se koulun johtokunnalle (EntreComp 3.2).

Laatikko 2.1. Yrittäjyyspäämäärät ja -tavoitteet

Yrittäjyysoppimisen mukauttaminen eri oppiaineiden konteksteihin::
Taulukon

oppituntitavoitteet

on

mukautettu

EntreComp-viitekehyksestä

(asiaankuuluvat kompetenssit ovat suluissa). On myös mahdollista yhdistää tästä
aktiviteetista oppiminen tiettyihin aihealueisiin, kuten matematiikkaan (projektin
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rahoituksen kehittäminen ja ongelmanratkaisutaitojen soveltaminen), maantietoon
(yhdistäminen luonnontieteeseen tai ympäristöteemoihin) tai kieliin (sanaston
kehittäminen erikielisten asiakkaiden tai toimittajien kanssa toimimiseksi). Tämä
tarkoittaa sitä, että yrittäjyysoppimista tapahtuu edelleen, mutta oppimistavoitteita
mukautetaan tai mukaan otetaan erilaisia tavoitteita.

Arvioinnin mukauttaminen yrittäjyyskompetensseihin
Yrittäjyysoppimisessa on erityisen tärkeää valita arviointistrategioita, joiden avulla
opiskelijat voivat osoittaa osaamisensa, jonka ei pitäisi tarkoittaa vain kirjoitettua
sanaa ja sitä, mitä he muistavat (ks. moduuli 4).
Lisäksi tätä mukauttamista suunniteltaessa on mietittävä huolellisesti selkeää,
autenttista ja innostavaa kontekstia, jossa yrittäjyysoppimista voi tapahtua. Jos
mahdollista, harkitse tavoitteiden asettamista yhdessä oppilaiden kanssa, ja selvitä
heille, miten heitä arvioidaan, jotta oppiminen on näkyvää, eli kerro heille
onnistumisen ehdoista.
Otetaan esimerkiksi peruskoulun oppilaat, jotka toteuttavat oppimisaktiviteettina
terveellisiin ruokailutottumuksiin liittyvän projektin.
1. PÄÄMÄÄRÄ: Oppimisaktiviteetin päämääränä on luoda idea terveellisten
ruokailutottumusten tukemiseksi yhteisössä ja esitellä ideat muille oppilaille.
Oppilaat saattavat keksiä ajatuksen terveellisestä granolabaarista lapsille ja
sitten tutkia tapoja mainostaa sitä paikallisyhteisölle.
2. OPPIMISTAVOITTEET:

Näin

oppilaat

pohtivat

omia

resurssejaan

ja

resursseja, joita he voivat käyttää – tietämykseen ja taitoihin liittyviä ja
aineellisia resursseja – ja luovat arvoa näiden resurssien avulla.
Yrittäjyysoppimisen

näkökulmasta

oppimistavoitteet

voisivat

liittyä

viestinnän, tiimityön ja suunnittelutaitojen edistämiseen ja luovan ajattelun
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ottamiseen

mukaan

sekä

alussa

(idean

keksimiseksi)

että

koko

oppimisprosessin ajan.
3. ONNISTUMISEN EHDOT: Onnistumisen ehdot pitäisi ilmaista niin, että ne
kertovat,

mitä

oppilaat

sanovat,

tekevät,

tuottavat

tai

kirjoittavat

osoittaakseen, että he pyrkivät saavuttamaan oppimistavoitteet.
4. ARVIOINTI: Arvioinnissa palataan siihen, missä määrin oppilaat täyttävät
onnistumisen ehdot, ja se voidaan toteuttaa seuraavilla välineillä:
a. Opettajan palaute oppilaiden tehdessä julisteitaan
b. Ryhmien

itsearviointi

onnistumisen

ehtoihin

yhdistettyjen

arviointimatriisien avulla
c. Vertaisarviointi ryhminä
d. Yhteinen keskustelu, jossa tarkastellaan edistymistä suhteessa
suunniteltuihin oppimistuloksiin
Vaikka tällaisessa lähestymistavassa on hyvät puolensa, koska siinä tehdään
oppilaille selväksi oppituntien tarkoitus ja suunta, yrittäjyysoppiminen ei ole
ennakoitavissa. Tämä on yksi sen houkuttelevista piirteistä. Siksi opiskelijoiden ei
välttämättä tarvitse aina noudattaa asetettuja tavoitteita, koska heillä on oltava tilaa
olla luovia, mielikuvituksellisia ja neuvokkaita. Tällaisen lähestymistavan haaste on
siis se, että on oltava järjestelmällinen mutta annettava oppilaille joustoa, jotta he
voivat kehittää yrittäjyyskompetenssejaan mahdollisimman syvällisesti. Tätä asiaa
käsitellään tarkemmin kohdassa ”Syvennä osaamistasi 2.1”.
Miten tällaiseen lähestymistapaan voidaan sisällyttää yrittäjyysoppimisen ohjaavat
periaatteet?
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>

Helpottaa luovaa ajattelua koko prosessin ajan oppimiskokemuksena
antamalla opiskelijoille mahdollisuustutkia useita ideoita ja ratkaista erilaisia
ongelmia, joita he kohtaavat.

>

Edistää aktiivista oppimista tosielämän kontekstien avulla rohkaisemalla
oppilaita pohtimaan ideansa merkitystä tosielämässä.

>

Edistää

tarkoituksenmukaista

ulkopuolella

–

tulokselliseen

tämä

yhteistyötä

voidaan

yhteistyöhön

sekä

toteuttaa

koulussa

kannustamalla

tiimityöskentelyyn

että

sen

oppilaita

perustuvassa

lähestymistavassa.
>

Kannustaa oppilaita luomaan arvoa muille – tämä voidaan toteuttaa
pyytämällä

oppilaita

määrittämään

ideansa

arvo

yhteisölle

osana

projektiselostusta.
>

Edistää reflektointia, joustavaa ajattelua ja kokemuksesta oppimista – tämä
voidaan toteuttaa reflektoivan arviointiprosessin avulla.

>

Tehdä yrittäjyyskompetensseista selkeä osa oppimista ja arviointia – kun
tavoitteet asetetaan oppilaslähtöisesti ja arviointikriteerit jaetaan oppilaiden
kanssa alusta alkaen.
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2.1.2 Suunnittelussa on otettava huomioon eettiset ja kestävät
toimet
EntreComp-viitekehyksen

yhteydessä

’eettinen

ja

kestävä

ajattelu’

(1.5)

määritellään yrittäjyyskompetenssiksi, jonka hallitseminen olisi osoitettava. Tämä
tarkoittaa sitä, että oppilaiden tulee aina pohtia tuotteensa tai palvelunsa
mahdollisia vaikutuksia ihmisten elämään ja ympäristöön..

Eettinen tietoisuus
Eettinen tietoisuus on moraalisten kysymysten ja ilmenevien ongelmien
tunnistamista. Siihen liittyy halu pohtia käyttäytymisen, myös oman, vaikutuksia
toisten elämään ja tehdä tarvittavat muutokset. Laatikossa 2.2 on esimerkkejä
käytännön strategioista, joiden avulla voit varmistaa, että yrittäjyysprojektien
suunnittelussa ja opetuksessa on eettinen ulottuvuus.
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Mahdollisia strategioita eettisen tietoisuuden kehittämiseksi
• Kysy ”Mistä perusarvoista ideamme tai palvelumme kertoo?” Haluammeko
esimerkiksi, että tämä on käyttövarma, luotettava tai ystävällinen tai edustaa
jotain muuta, kuten hauskuutta tai edullisuutta?
• Keskustelkaa

siitä,

tuovatko

projektin

päämäärät

todennäköisesti

ympäristöhyötyjä ja jos tuovat, kenelle. Jos eivät, miksi eivät?
• Esitä ”Mitä sinä tekisit?” -skenaarioita, jotta oppilaat alkavat pohtia vastuutaan –
katso esimerkiksi näitä skenaarioita ruokakaupan omistajana.
• Keskustelkaa eettisiin yrittäjyysprojekteihin liittyvistä tosielämän tapauksista
Internetin,

sanomalehtien

ja

muiden

tiedotusvälineiden

avulla,

esim.

http://entrepreneur.nyu.edu/blog/2019/05/08/ethical-entrepreneurshipeducation/.
• Keskustele ylemmän perusasteen oppilaiden kanssa ryhmässä tai koko luokan
kesken: ”Mitä sinä tekisit” näissä työpaikkaskenaarioissa.
• Keskustelkaa kuuluisista väärinkäytösten paljastajista, kuten Mark Whitacresta,
joka paljasti maatalousalan hintasopimuksia ja josta tehtiin elokuva ”Ilmiantaja!”,
pääosassa Matt Damon.
• Roolileikki, jossa keskitytään mahdollisiin eettisiin ongelmiin suunniteltaessa
uutta tuotetta tai palvelua, esim. nuorille suunnattua uutta videopeliä, joka
sisältää kohtalaista väkivaltaa
• Luokkahuoneen

muuttaminen

eettiseksi

lautakunnaksi

tai

”oikeussaliksi”

mahdollisten epäeettisten käyttäytymistapausten käsittelemiseksi; syyttäjän,
puolustajan ja sovittelijan roolien antaminen yksittäisille oppilaille
• Käytä tarinoita, joissa on vahva eettinen ulottuvuus
Laatikko 2.2 Käytännön strategioita eettisen tietoisuuden lisäämiseksi

Useimmilla organisaatioilla ja laitoksilla, myös kouluilla ja muilla oppilaitoksilla, on
arvojulistuksia, jotka ovat hyvä lähtökohta keskustelulle. Nämä mainitaan usein
niiden tehtävänkuvauksessa.

Ne olisi muotoiltava siten, että ne korostavat
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pyrkimystä tehdä hyvää, esimerkiksi tukea ihmisoikeuksia, suojella ympäristöä ja
hyödyttää yhteisöä. Oppilaat voivat kerätä tehtävänkuvauksia ja keskustella niistä
(laatikko 2.3), äänestää suosikkiaan ja selittää miksi. He voivat myös suunnitella
oman brändinsä omien arvojensa ja identiteettinsä pohjalta. Barclays Life Skills on
organisaatio, joka tarjoaa aiheeseen liittyviä oppituntisuunnitelmia.

Esimerkkejä tehtävänkuvauksista
• The Humane Society – eläinten juhliminen, julmuuteen puuttuminen
• Oxfam – kestävien ratkaisujen luominen köyhyyteen, nälkään ja sosiaaliseen
epäoikeudenmukaisuuteen
• Starbucks Coffee – inhimillisyyden vaaliminen – yksi ihminen, yksi kuppi
kerrallaan
• Google – maailman tiedon järjestäminen ja sen yleismaailmallinen saatavuus ja
hyödyllisyys
• Association for the Blind and Visually Impaired (amerikkalainen sokeiden ja
näkövammaisten yhdistys) – Menetin näköni, en näkemystäni
• Sony – olla yritys, joka inspiroi ja tyydyttää uteliaisuutesi
• Ted – levittää ideoita
• Virgin – muutos on meillä DNA:ssa
• Walmart – säästämme ihmisiltä rahaa, jotta he voivat elää paremmin
• Coca Cola – maailman virkistäminen mielen, kehon ja hengen osalta
• World

Wildlife

Fund

–

luonnon

suojeleminen

ja

maailman

elämän

monimuotoisuuteen kohdistuvien pahimpien uhkien vähentäminen
• Microsoft – antaa maailman jokaiselle ihmiselle ja organisaatiolle mahdollisuus
saavuttaa enemmän
•.
Laatikko 2.3. Esimerkkejä tehtävänkuvauksista

Yhä useammilla organisaatioilla on arvojulistuksia, jotka heijastavat niiden sitoutumista
ympäristöstä

huolehtimiseen.

Oppilaat

voivat

tutustua

maailman

kymmeneen
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ympäristöystävällisimpään yritykseen ja pohtia, miten esimerkit havainnollistavat yritysten
yhteiskuntavastuun käsitettä.

Kestävyys
Viime

vuosikymmeninä

kestävyyskasvatuksesta 4

on

tullut

osa

monia

koulutusjärjestelmiä eri puolilla Eurooppaa, koska tietoisuus ihmiskunnan
ympäristövaikutuksista on lisääntynyt. Euroopan komission visiona on kestävä
Eurooppa vuoteen 2030 mennessä, ja viitekohtana käytetään YK:n kestävän
kehityksen tavoitteita. 5 Se odottaa erityisesti, että uudet liiketoimintamallit (jotka
perustuvat ”vihreään” yrittäjyyteen) yhdistettynä koulutukseen luovat oikeat
edellytykset kestävyydelle. Tässä yhteydessä yrittäjyyskasvatuksella on tietenkin
tärkeä rooli. Opetussuunnitelmaa suunniteltaessa ja koulun tai muun oppilaitoksen
elämässä yleensä on hyödyllistä noudattaa periaatetta ”toimi paikallisesti ja ajattele
globaalisti”.

Taulukossa

2.1

esitetään

kymmenen

ehdotusta

kestävyyden

edistämiseksi.

Mahdollisia aktiviteetteja

1.

Osallistukaa puunistutusohjelmaan.

2. Perustakaa koulun puutarhapalsta tai puutarha ja hoitakaa sitä.
3. Pyydä oppilaita tekemään testi ja tarkistamaan yksilöllinen jalanjälkensä
(vaikutuksensa) ympäristössä: http://myfootprint.org). Tämän jälkeen oppilaat
voivat kehittää suunnitelmia vähentääkseen ympäristövaikutustaan maapallolla.

4. Aseta opiskelijoille haaste löytää 10 tapaa, joilla koulu voisi toimia paperittomasti.

Kestävä kehitys määritellään toiminnaksi, joka tyydyttää nykypäivän tarpeet vaarantamatta tulevien
sukupolvien mahdollisuutta tyydyttää omat tarpeensa.
4

Euroopan komission (2019) Pohdinta-asiakirja: Kohti kestävää Eurooppaa vuoteen 2030 mennessä. Saatavilla
osoitteessa https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/rp_sustainable_europe_30-01_en_web.pdf

5
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5. Osallistukaa kansainväliseen Kävele kouluun -päivään.
6. Perustakaa oppilaiden pyörittämä kierrätyskerho.
7. Käyttäkää kierrätysmateriaaleja ja isännöikää kilpailua luovimmista taideteoksista.
8. Kutsukaa kouluun ”vihreä yrittäjä” puhumaan työstään.
9. Käykää luomutilalla haastattelemassa viljelijää tämän liiketoiminnasta.
10. Ryhtykää ekokouluksi (https://www.ecoschools.global/).
Taulukko 2.1. Ehdotuksia kestävyystoimiksi

Näiden yleisten ideoiden lisäksi kannattaa kannustaa oppilaita pohtimaan uuden
ideansa tai palvelunsa matkaa kestävän kehityksen näkökulmasta ja esittelemään
sitä esimerkiksi kuvakäsikirjoituksessa. Liiketoimintakontekstissa tämä tarkoittaa
tuotteen elinkaarta ja kestäviä innovaatioita, jotka perustuvat kolmen P:n malliin eli
tuottoon, ihmisiin ja planeettaan (profit, people and planet).
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LoopMe Ryhmätehtävä 2.1: Näkyvätkö EntreCompin periaatteet
tähänastisessa opetuksessasi?
SUUNNITTELE: Kuvaile rakenteellisen kohdentamisen mallin pohjalta, miten
aiemmin käyttämäsi yksinkertainen aktiviteetti kehittää yhtä (tai useampaa)
EntreComp-kompetenssia. Voit tehdä tämän alla olevasta linkistä ja ladata sitten
PDF-tiedoston työstäsi.
Linkki: https://s.surveyanyplace.com/activityfin
Jaa PDF-tiedosto kollegoillesi ryhmäkeskustelualueella – anna palautetta myös
muista kommenteista.
KESKUSTELUPALSTAN RAPORTTI: Jaa keskustelusi muiden keskustelupalstan
jäsenten kanssa keskustelupalstan tehtäväraportilla

LoopMe Henkilökohtainen Tehtävä 2.1: Kestävästä Kehityksestä
UNESCO on tuottanut kattavan verkkoaineiston kestävästä kehityksestä. Vieraile
sen verkkosivustolla ja valitse pohdittavaksi yksi ajankohtaisista kysymyksistä
(esim. kestävä matkailu).
Linkki: http://www.unesco.org/education/tlsf/mods/theme_c.html
Huomautus: Jos haluat lukea tämän jollakin muulla kielellä kuin englanniksi,
sinun on käytettävä verkkosivun käännöstyökalua (esim. google Chrome).
REFLEKTOI: Mieti muutaman minuutin ajan, miten voit käyttää tätä resurssia
oppijoiden yrittäjämäisten taitojen harjoittamiseen.
Miten oppijasi voisivat esimerkiksi saada lisätietoa aiheesta ja hyödyntää tietoaan
vaikuttaakseen muihin siten, että näistä tulee tiedostavampia matkustajia?
SUUNNITTELE:

Miten

voit

sisällyttää

kestävän

kehityksen

tavoitteet

opetukseesi? Suunnittele kestävän kehityksen tavoitteiden avulla opetuksesi
kannalta olennainen yksinkertainen aktiviteetti, joka kehittää oppijoidesi yhtä
EntreComp-kompetenssia. Linkki: https://s.surveyanyplace.com/sdgsfin
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OHJAAJAN RAPORTTI:: Jaa pohdintasi tulokset ohjaajasi kanssa täällä LoopMealustalla.
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2.2 Yhteyksien luominen
Kyky luoda yhteyksiä on olennainen osa yrittäjyyttä. Tämä tarkoittaa esimerkiksi
yhteyksien luomista
•

ihmisiin, esim. asiakkaisiin, työntekijöihin ja muihin sidosryhmiin

•

paikkoihin

esim.

paikallisella,

alueellisella,

kansallisella

ja

maailmanlaajuisella tasolla
•

kulttuureihin,

kuten

tapoihin,

perinteisiin,

lakeihin,

pukeutumiseen,

uskonnollisiin vakaumuksiin 6
•

ajanjaksoihin, esim. menneisyyteen, nykyhetkeen ja tulevaisuuteen

•

ideoihin, esim. vanhoihin ja uusiin, isoihin ja pieniin

•

resursseihin, esim. materiaaleihin, kustannuksiin, kestävyyteen

•

palveluihin, esim. teknologioihin, liikenteeseen, viestintään.

Opettajana tiedät myös, miten tärkeää on luoda yhteys oppilaiden aiempaan
tietoon ja kokemukseen. Voit esimerkiksi käyttää ennakkoarviointitehtäviä,
miellekarttoja ja ”tiedän, haluan ja opin” -kaavioita, joihin oppilaat tallentavat, mitä
he jo tietävät jostakin aiheesta, mitä he haluavat selvittää ja (myöhemmin) mitä ovat
oppineet. Toinen yhteyksien taso on olemassa oppilaitoksissa, joissa suoritetaan
poikkitieteellisiä opintoja tai toteutetaan oppiainerajat ylittäviä projekteja.
Oppilaitosten opetussuunnitelmat järjestetään eri puolilla Eurooppaa eri tavoin
esimerkiksi

projektien,

teemojen,

oppiaineiden

(ydinaineiden

ja

muiden

Yrittäjyys merkitsee tietenkin myös erottuvuuden kunnioittamista ja kulttuurisensitiivisyyden
osoittamista.
6
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oppiaineiden), poikkitieteellisten opintojen tai työpohjaisen oppimisen pohjalta.
Olipa kontekstisi mikä tahansa, voi olla hyödyllistä lähteä siitä, millaisia luonnollisia
yhteyksiä voidaan luoda EntreComp-viitekehyksen 17 kompetenssin ja sinun
opetussuunnitelmasi välillä.
Voimme pohtia kolmea esimerkkiä:
1. Alakoulu

oppiainerajat ylittävä teema

2. Yläkoulu

oppiainelähtöinen (historia)

3. Ammatillinen oppilaitos

oppisopimusjärjestelmä (kampaamoala)

2.2.1. Alakoulu – oppiainerajat ylittävän teeman luominen
Alakoulut

suunnittelevat

eri

tavoin

(esim.

oppimisalueet ja perinteisemmät oppiaineet).

aiheet,

teemat,

kysymykset,

Monet käyttävät oppiainerajat

ylittävää lähestymistapaa opettajien pyrkiessä integroimaan oppimiskokemuksia
yhteisen kiinnostuksenaiheen tai teeman ympärille. Oppiainerajat ylittävällä
suunnittelulla ja opetuksella on kriitikkonsa, jotka ovat huolissaan esimerkiksi
oppiainekohtaisten tietojen ja taitojen kehittymisen takaamisesta. Jos opetat
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alakoulussa, kannattaa lähestymistavasta riippumatta pohtia, miten voisit
tehokkaimmin

suunnitella

yrittäjyyskompetenssien

integrointia

moniin

oppiaineisiin perusopetussuunnitelmassa.
Yksi ratkaisu on noudattaa suunnittelussa ongelmalähtöiseen oppimiseen
perustuvaa lähestymistapaa. Tämä perustuu avoimien tosielämän skenaarioiden
käyttöön oppilaiden kiinnostuksen herättämiseksi ja soveltavan oppimisen
mahdollisuuksien tarjoamiseksi. Oppilaat voivat esimerkiksi soveltaa ryhmätyön,
tutkimuksen, luovuuden ja kriittisen ajattelun kaltaisia taitoja. Voit antaa oppilaille
esimerkiksi seuraavan ongelman:
•

Työskennelkää

ryhmänä

ja

suunnitelkaa

nelihenkiselle

perheelle

viisipäiväinen loma valitussa eurooppalaisessa kohteessa 1 000 euron
budjetilla. Voitte valita, mihin aikaan vuodesta loma sijoittuu.
Tässä skenaariossa oppilaat voivat päättää adoptoimansa perheen kunkin jäsenen
profiilista, tai sinä voit antaa tällaiset tiedot. Haluat ehkä esimerkiksi haastaa
stereotypiat äidin ja isän ja kahden lapsen ”ydinperheestä”. Kyseessä voi olla
sinkkuisä, jolla on kolme pientä lasta, tai lesbopari, jolla on lapsia.
Voit vähitellen paljastaa tehtävään liittyviä lisätietoja viikosta viikkoon, mikä
heijastaa

todellista

elämää

ja

saa

oppilaat

mahdollisesti

miettimään

lähestymistapaansa uudelleen. Esimerkiksi:
•

Yksi perheesi jäsenistä on saanut tietää, että hänellä on suunnitellun loman
aikana kotona odottamaton velvoite, johon hän haluaisi osallistua.

•

Huomaat,

että

valitsemassasi

kohteessa

on

juuri

ilmennyt

uusia

turvallisuusongelmia äskettäin tapahtuneen terrori-iskun jälkeen.
•

Sää on kääntynyt pahimpaan suuntaan suunnitellussa kohteessasi. Ennuste
sisältää rankkasadetta.
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•

Perheystävä, joka lupasi huolehtia koirastasi ollessasi poissa, on joutunut
perumaan

aikeensa,

koska

hänen

äitinsä

on

mentävä

sairaalaan

leikkaukseen sillä viikolla.
Ongelmalähtöisen oppimisen ”elävä” luonne on omiaan yrittäjyystaitojen ja taipumusten integroimiseen.
Kaaviossa 2.2 esitetään yleiskatsaus joihinkin esimerkkeihin opetussuunnitelmaalueista, joita tällaisessa skenaariossa voitaisiin käsitellä. Ne on esitetty kysymysten
muodossa, mikä heijastaa ongelmalähtöisen oppimisen tutkimuksellista luonnetta.
Suluissa on yhteys EntreComp-viitekehyksen yrittäjyyskompetensseihin.
Kuten kaikissa poikkitieteellisissä lähestymistavoissa, on varottava ”pakottamasta”
keinotekoisia yhteyksiä – esimerkiksi Yhdistyneessä kuningaskunnassa asuva
ryhmä voisi kekseliäästi valita kohteekseen Italian vastatakseen ”perheensä”
tarpeisiin ja kiinnostuksenkohteisiin, mutta ei olisi kovin käytännöllistä uida sinne
rahan säästämiseksi!
Yrittäjyyskompetenssien
huolellisesti

niiden

integrointia
luonnetta.

suunniteltaessa
Painopisteen

on
on

olennaista
oltava

pohtia

oppilaiden

yrittäjämäisyydessä. Kaaviossa 2.2 esimerkiksi esitetään kysymys: ”Miten pysymme
yhteydessä kotona oleviin ihmisiin poissa ollessamme?” Jotta tämä mahdollistaisi
yrittäjyysoppimisen, oppilaiden on pohdittava innovatiivisesti, miten he voivat
luoda jotakin sosiaalisesti arvokasta:
•

luoda verkkoon loma-albumin Shutterflyn, Apple-valokuvien, Amazon Prime
-valokuvien tai Googlen avulla

•

aloittaa sähköpostiviestiketjun jakamalla mieluisimman lomareseptinsä tai
maamerkkinsä

•

kirjoittaa matkablogia.
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Ja tietenkin on olemassa monia sovelluksia, joiden avulla ihmiset voivat pitää
yhteyttä.

Japanissa

LINE

aloitti

vastauksena

vuoden 2011

tsunamiin

ja

maanjäristykseen ja julistaa nyt olevansa maailman nopeimmin kasvava
matkaviestinsovellus. 7

7

https://line.me/en/
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ri aiheisiin ja oppiaineisiin luotavien yhteyksien kartoittaminen (EntreComp-kompetenssiyhteydet
suluissa)
MATEMATIIKKA
•

Millaiset ovat eri matkanjärjestäjien hinnat? Voimmeko neuvotella

VIESTINTÄ JA KIELET
•

Miten voimme parhaiten suunnitella ja hoitaa tämän loman?

paremman kaupan, vai hoidammeko järjestelyt itse? (2.4)

Tarvitsemmeko aikataulun? Pitäisikö sen olla paperiversio vai sähköinen?

•

Miten matkustamme kohteeseemme/kohteisiimme? (1.5)

Word? Excel? (1.4)

•

Mikä on kustannustehokkain liikennemuoto, jota käytämme? (2.4)

•

Mitkä ovat tärkeimmät tarvitsemamme resurssit? (2.3)

•

Mikä on päiväbudjettimme? Käymmekö kuuluisilla maamerkeillä? Jos

•

Miten pysymme loman aikana yhteydessä kotona oleviin ihmisiin? (3.2)

käymme, paljonko sisäänpääsy maksaa? Entä virvokkeet? (2.4)

•

Miten valmistaudumme tilaisuuksiin harjoitella

•

Miten voimme saada tuloja poissa ollessamme? (1.2)

•

HUMANISTISET AINEET
Mitkä ovat kuuluisimmat historialliset
merkkihenkilöt/maamerkit paikoissa, joissa käymme? (1.4)

•
•

Täytyykö meidän tuntea tapoja tai perinteitä, esimerkiksi

englannin/ranskan/espanjan kieltä (äidinkieli)? (1.1)

LUONNONTIETEET
•

Mitä terveys- ja turvallisuustekijöitä meidän on otettava huomioon
matkustaessamme? (3.3)

•

Onko kellään perheemme jäsenistä sairauksia? Jos on, mitä meidän on
otettava huomioon? (3.2)

pukeutumiseen, ruokaan, käyttäytymistapoihin liittyviä? (3.3)

•

Pitääkö meidän pakata mukaan säänkestäviä vaatteita? (3.2)

Miten voimme matkustaa kestävällä tavalla? (1.5)

•

Käymmekö... metsässä, rannalla, vuorilla tms.? Jos käymme, mitä meidän
on tiedettävä kasveista ja eläimistä ja niiden elinympäristöistä? (3.2)

TAIDE
•
•
•

Onko kohteessa vierailun arvoisia kuuluisia gallerioita? Mitä taideteoksia voi

•

Mihin haluamme mennä ja miksi? (1.1, 1.2)

olla esillä? (1.4)

•

Entä jos olemme eri mieltä? (3.4)

Mitä sellaista odotamme näkevämme, joka voisi saada meidät sanomaan

•

Millainen on nelihenkisen perheemme profiili? (1.2)

”Vau!”? (1.4)

•

Kuka hoitaa ryhmässämme mitkäkin tehtävät? (3.4)

•

Mitkä ovat määräaikamme? (3.2)

•

Mitkä ovat varasuunnitelmamme? (3.3)

•

Lähtisimmekö uudestaan? (3.5)

Mitä voisivat itse matkalla olla epätavallisimmat kuviot, linjat, muodot,
ihmiset, paikat, värit ja esineet, joita näemme? Voimmeko hyödyntää näitä
havaintoja luodaksemme jotain uutta? (1.1)

•

YKSILÖLLINEN KEHITTYMINEN

Voimmeko luoda lomallamme multimediaselostuksen? (1.2)
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2.2.2 Yläkoulun oppiaine – historia
Vaikka yläkoulun historian opetussuunnitelman sisällössä ja historian opetuksessa
on eroja eri puolilla Eurooppaa, on olemassa laaja yksimielisyys siitä, että Euroopan
historiassa on kyse menneisyyden rakentamisen ja uudelleenrakentamisen
jatkuvasta prosessista. 8 Käytännössä tämä tarkoittaa sen ymmärtämistä, miksi asiat
tapahtuivat, mitä vaikutuksia tapahtumilla oli, miten ja miksi elämä on muuttunut ja
miten menneisyyttä on tulkittu eri tavoin. Ihmiset ovat aina olleet yrittäjämäisiä koko
historian ajan, jopa ennen kuin sana keksittiin 1500-luvulla. 9 Taulukossa 2 on
esimerkkejä yrittäjämäisistä toimintatavoista (EntreComp-viitekehyksestä), joita
voitaisiin korostaa erilaisten historiallisten tapahtumien, teemojen, aikakausien ja
kysymysten avulla. Vaikka mainitaan kuuluisia henkilöitä, on tärkeää, että oppilaat
näkevät, miten eritaustaiset ihmiset – eivät vain ”suuret ja hyvät” – ovat osoittaneet
yrittäjämäisyyttä.
Otetaan esimerkiksi 1300-luvun musta surma. Se oli Euroopan historian suurin
väestökatastrofi, jossa kuoli arvioiden mukaan jopa 60 prosenttia väestöstä. Näin
synkkinä aikoina ihmiset hallitsivat riskejä ja epävarmuutta. Italialaiset kauppiaat
esimerkiksi jakoivat lastinsa laivojen kesken tai vakuuttivat ne vähentääkseen
mahdollisia tappioita, joita voi syntyä, jos miehistö sai tartunnan ja kauppatavara
tuhoutui. Työntekijät neuvottelivat itselleen korkeampia palkkoja, lyhyempiä
työaikoja ja pidempiä lomia, koska heidän palveluillaan oli kova kysyntä.
Taulukossa 2 mainitut esimerkit voivat johtaa keskusteluun monista muista kuin
luettelossa mainituista yrittäjyyskompetensseista. Kun opettaja esimerkiksi voisi

8 Ks. Euroopan historianopettajien liiton (European Association of History Educators) verkkosivusto
https://www.euroclio.eu/

9 Sana ’yrittäjä’ (entrepreneur) tarkoitti ranskan kielessä alun perin suunnilleen ’vastuunottajaa’, ja sitä
käytettiin aluksi kuvaamaan henkilöä, joka otti vastuulleen teatteri- tai musiikkiesityksen johtamisen 1500luvun Ranskassa.
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puhua

suffragettien

sinnikkyydestä

heidän

pysyessään

uskollisina

vakaumukselleen, esiin voivat tulla myös mahdollisuuksien huomaaminen ja
yhdessä työskentely. Ennen elokuvan Suffragette julkaisua vuonna 2015 suurin
huomio kohdistui sankariin Emmeline Pankhurstiin. Pelkistä naisista koostunut tiimi
(käsikirjoittaja, ohjaaja ja kaksi elokuvatuottajaa) näki kuitenkin tilaisuuden kertoa
Maud Wattsin tarinan. Maud Watts oli yksi tuhansista kasvottomista naisista, joka
teki itsestään yhden naisasialiikkeen johtohahmoista. Tämä on esimerkki
kulttuurisesta lisäarvosta, jota tämän päivän tiimi tuotti tiiviissä yhteistyössä.
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Teema
Historialliset
tapahtumat

Historialliset
henkilöt

Historialliset
teemat
Historialliset
ajanjaksot

Historialliset
kysymykset

Esimerkkejä
 musta surma; ristiretket, ensimmäinen maailmansota
 Ranskan vallankumous
 1930-luvun suuri lamakausi
 Euroopan talousyhteisön muodostaminen
 Berliinin muurin kaatuminen
 Perikles; Aleksanteri Suuri; Hannibal; Julius Caesar; Konstantinus;
Kaarle Suuri; Espanjan Ferdinand ja Isabella; Elisabet I; Ludvig XIV;
Pietari Suuri; Fredrik Suuri; Napoleon; Bismarck
 keksijät ja heidän keksintönsä tieteessä, lääketieteessä,
teollisuudessa, teknologiassa, viestinnässä, virkistyksessä,
liikenteessä, taiteessa, urheilussa, kirjankustantamisessa
 kristinuskon ja/tai islamin synty ja leviäminen
 elinkeinoelämä, pankkitoiminta ja kaupankäynti (Benelux-maat)
 suffragetit
 kivikausi: teknologiat, kehärakentaminen
 Ateenan kultakausi: demokratian keksiminen
 Espanja ja Portugali ja ”löytöretket”
 Ranska ja valistus
 Italia ja renessanssi
 Saksa ja uskonpuhdistus
 Englanti ja Wales ja teollinen vallankumous
 tietokoneaika
 Miten kaupungit ja valtiot yrittivät puuttua modernisoinnin
aiheuttamiin ongelmiin, kuten köyhyyteen?
 Mitä muistamme kaatuneitten muistopäivänä?

Yrittäjyysmahdollisuuksia
Epävarmuuden kestäminen (3.3)
Ideoiden arvioiminen (1.4)
Rahoituksellinen ja taloudellinen lukutaito (2.4)
Yhdessä työskentely (3.4)
Mahdollisuuksien huomaaminen (1.1)
Mahdollisuuksien huomaaminen (1.1), Visio (1.3)
Luovuus (1.2)

Visio (1.3)
Rahoituksellinen ja taloudellinen lukutaito (2.4)
Motivaatio ja sinnikkyys (2.2)
Yhdessä työskentely (3.4)
Luovuus (1.2), Ideoiden arvioiminen (1.4)
Resurssien mobilisointi (2.3)
Visio (1.3)
Luovuus (1.2)
Aloitteen tekeminen (3.1)
Mahdollisuuksien huomaaminen (1.1)
Luovuus (1.2)
Visio (1.3)
Resurssien mobilisointi (2.3)
Minäpystyvyys (2.1)

Table 2.2. Examples of how entrepreneurial competences link to History
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2.2.3. Ammatillinen koulutus – oppisopimus
Ammatillisen koulutuksen tavoitteena on kehittää opiskelijoiden työosaamista,
mukaan lukien jokapäiväisten toimenpiteiden hallinta tietyllä osa-alueella,
laajemmat taipumukset (esim. sinnikkyys), käsityötaito ja ymmärrys työn
taloudellisista ja sosiaalisista puolista. 10. Oppisopimuskoulutusta käytetään laajasti
ympäri Eurooppaa keinona sujuvoittaa siirtymistä koulusta työelämään ja puuttua
työmarkkinoiden epätasapainoon. Yleensä oppisopimuskoulutettavat saavat
työpaikalla annettavaa koulutusta (60–80 % ajasta), ja lopun aikaa he osallistuvat
tekniseen koulutukseen opistossa tai oppilaitoksessa.
Taulukossa 3 esitellään kampaamoalan oppisopimussuunnitelmaa ja mainitaan
mahdolliset

viittaukset

yrittäjyyskompetensseihin.

Näiden

tehtävien

lisäksi

oppisopimuskoulutettavien odotetaan tavallisesti tekevän annettuja töitä alan
vaatimien laatu- ja tuotantostandardien mukaisesti, esimerkiksi käyttävän laitteita
turvallisesti. Kampaamoala tarjoaa oppisopimuskoulutettaville mahdollisuuksia
havainnoida

yrittäjyysmahdollisuuksia

(esimerkiksi

hiustenhoitotuotteiden

myyminen tai muotoilupalvelujen tarjoaminen) ja laatia suunnitelmia omien
kampaamoidensa pyörittämiseksi joko mobiilisti, kotoa käsin tai fyysisessä
liikkeessä. He saattavat harkita omien hiustenhoitotuotteidensa kehittämistä, koska
jotkut valmistajat markkinoivat tuotteitaan kampaajan nimen alla.
Oppisopimuskoulutettavien suunniteltuihin koulutustilaisuuksiin oppilaitoksissa voi
sisältyä tarinoiden jakamista innovatiivisista kampaajista, aiemmista ja nykyisistä,
yrittäjyyden havainnollistamiseksi. Toni Mascolo (yksi Toni & Guyn perustajista)
esimerkiksi toimi uraauurtavasti käyttämällä japanilaisia samurai-saksia, jotka olivat
paljon terävämpiä kuin tavalliset sakset, mikä antoi enemmän tilaa luovuudelle.
Hän myös otti käyttöön mallikirjat, joissa ehdotetaan tyylejä, joista asiakkaat voivat

Lucas, B., Spencer, E. ja Claxton, G. (2012): How to teach vocational education: A theory of vocational pedagogy,
Lontoo: City and Guilds.

10

valita. Hänen neuvonsa oli kuitenkin, että ei välttämättä pidä leikata sitä, mitä
asiakas haluaa. Usein kun asiakkaat luulevat katsovansa hiuksia, he itse asiassa
ihailevat mallin upeaa ulkonäköä.

11

Yrittäjyyskompetenssien suunnitteluun voi

sisältyä myös opiskelijoiden kouluttamista seuraavissa asioissa:
•

blogi hiuksista tai hiusvlogin (lyhyiden videoiden) aloittaminen

•

YouTube-hiusmuotoilijaksi ryhtyminen

•

hiusnäyttelyn järjestäminen

•

tyylioppaan kirjoittaminen

•

hääkonsultointipalvelujen

tarjoaminen

tai

hiusten

kierrättäminen

liiketoimintana.

Kampaamoalan kompetenssit

EntreComp-linkit

hiusten leikkaaminen, esim. mallien suunnittelu ja luominen Visio (1.1)
hiuksiin
Luovuus (1.2)
hiusten muotoilu, esim. miten eri tekijät vaikuttavat palmikoidun Ideoiden arvioiminen (1.4)
tai kierretyn tyylin valintaan ja suuntaan
hiustuotteiden myynti: tuotteiden ja palveluiden markkinointi ja Mahdollisuuksien
myynti asiakkaille

huomaaminen (1.1)

Table 2.3. Examples of hairdressing and entrepreneurial competences

11

Bounds, A. (2017): ”Toni Mascolo, hairdresser and entrepreneur, 1942-2017”, Financial Times, 23. joulukuuta 2017.
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Syvennä osaamistasi 2.2
Yrittäjyysprojektin suunnittelu
Tässä lukemistossa tarkastellaan, miten yrittäjyysprojekti voidaan suunnitella
4E-mallin avulla oppimisen tutkimiseksi, rikastuttamiseksi, sitouttamiseksi ja
arvioimiseksi (explore, enrich, engage, evaluate)
https://issuu.com/bantaniedu/docs/entrecompedu_module_2_go_deeper_2.
2_fi.docx
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LoopMe - Ryhmätehtävä 2.2:
Yhteyksien luominen
REFLEKTOI: Mieti aihe, jonka avulla voit yhdistää opetussuunnitelmasi
oppijoiden todellisiin kokemuksiin.
SUUNNITTELE:

Suunnittele

tähän

aiheeseen

perustuva

yksinkertainen

aktiviteetti, jota voit käyttää opetuksessa kasvokkain tai verkossa. Voit
tarvittaessa käyttää yksinkertaista toimintasuunnitelmaa uudestaan.
Linkki: https://s.surveyanyplace.com/activityfin
KESKUSTELUPALSTAN RAPORTTI: Jaa keskustelusi muiden keskustelupalstan
jäsenten kanssa keskustelupalstan tehtäväraportilla

LoopMe - Henkilökohtainen Tehtävä 2.2: Opetuksesi
TOIMI: Ota suunnitelma käyttöön jollakin seuraavista tavoista:
1.

Keskustele toimintasuunnitelmastasi työtoverin kanssa. Työtovereilta

saatu palaute on tärkeää – mitä palautetta työtoverisi antaa toiminnan
parantamiseksi?
2.

Toteuta aktiviteetti oppijoidesi kanssa. Oppijapalaute on tärkeää! Millaista

palautetta oppijasi antavat aktiviteetista ja ovatko he sitä mieltä, että
tämänkaltaiset aktiviteetit voisivat edesauttaa heidän oppimistaan?
REFLEKTOI: Kun olet suorittanut tämän harjoituksen, pohdi seuraavia
kysymyksiä.
1. Mitä tekisin työtoverisi ja/tai oppijoidesi palautteen perusteella toisin?
2. Mitä EntreCompEdun periaatteita olet käyttänyt tässä aktiviteetissa – voisitko
kehittää tätä puolta edelleen?
OHJAAJAN RAPORTTI:: Jaa pohdintasi tulokset ohjaajasi kanssa täällä LoopMealustalla.
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2.3 Voimaannuttavan yrittäjyysoppimisen ympäristön
luominen
Oppimisympäristöllä tarkoitetaan eri paikkoja, konteksteja ja kulttuureja, joissa
oppilaat oppivat.

Syvennä osaamistasi 2.3:
Oppimistilojen ja muiden resurssien hyödyntäminen parhaalla
mahdollisella tavalla
Tässä tekstissä tarkastellaan lähemmin, miten voit hyödyntää parhaalla
mahdollisella tavalla oppimistiloja ja muita resursseja yrittäjyysoppimisen
tukena.
https://issuu.com/bantaniedu/docs/entrecompedu_module_2_go_deeper_2.
3_fi.docx

Oppimisympäristökäsitteen ymmärtämisen avaaminen
Digitaalisella aikakaudella tunnustetaan yhä useammin, että oppimista tapahtuu koulun
seinien ulkopuolella ja myös muissa julkisissa tiloissa, kuten museoissa, gallerioissa ja
laboratorioissa, sekä virtuaalimaailmoissa.
Nämä tilat voivat mahdollistaa innovatiiviset tavat työskennellä oppilaiden kanssa ja antaa
oppilaille

mahdollisuuden

tuottaa

uutta

tietoa.

Esimerkiksi

Yhdistyneessä

kuningaskunnassa eräässä ”live-hankkeessa” museot isännöivät alakoululaisluokkia
lukukauden ajan. 12 Vaikka voitettavana oli logistisia haasteita, kokonaishyödyt painoivat

12

https://www.kcl.ac.uk/Cultural/-/Projects/My-Primary-School-is-at-the-Museum
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niitä enemmän. Museohenkilökunta sai paremman käsityksen nuoremmista yleisöistään,
minkä ansiosta he pystyivät suunnittelemaan ja toteuttamaan merkityksellisempiä,
innostavia ohjelmia. Kouluille ja opettajille projekti havainnollisti luovaa potentiaalia, jonka
oppimisen vieminen yhteisöön voi tuoda. Oppilaille hyötyjä olivat muun muassa
itseluottamuksen kasvu, sosiaalisten taitojen ja viestintätaitojen parantuminen, parempi
sitoutuminen paikallisiin kulttuuritiloihin ja -paikkoihin ja tunne niiden ”omistamisesta”.
Oppimisaktiviteettien valinta on keskeistä oppimistulosten kannalta, mutta mitä
EntreComp-kompetensseja erilaisen oppimisympäristön käyttö voisi mahdollisesti auttaa
tukemaan?
⇒ Visio – avautuminen uusille mahdollisuuksille erilaisten oppimistilojen
potentiaalin kautta
⇒ Työskentely muiden kanssa – kokemus yhteistyöstä sellaisten uusien ihmisten
kanssa, jotka eivät ole vertaisia vaan osa uutta/erilaista oppimisympäristöä
⇒ Tulkinnanvaraisuuden, epävarmuuden ja riskien kestäminen – olemalla
uudessa ympäristössä, jossa he eivät ole varmoja käyttäytymisen tai oppimisen
normeista
Paikkalähtöisen oppimisen kaltaiset pedagogiikat voivat tarjota oppilaille mahdollisuuksia
soveltaa yrittäjyyskompetenssejaan tosielämässä. Oppilaat voivat esimerkiksi selvittää,
miten paikallisliikennejärjestelmä toimii ja miten sitä voitaisiin parantaa. Teknologioiden
kehittyminen tarjoaa oppilaille mahdollisuuksia kerätä ja analysoida tietoja kekseliäillä ja
tehokkailla

tavoilla.

Esimerkiksi

droonipohjainen

oppiminen

antaa

oppilaille

mahdollisuuden päästä paikkoihin, joihin ei muuten pääse tai jotka voivat olla liian
vaarallisia. Tällaisten innovaatioiden avulla oppilaat voivat suunnitella uusia reittejä ja
tulkita maisemaa saadakseen uusia oivalluksia.

Ajan ja tilan käytön selvittäminen sinun oppimisympäristöissäsi
Se, miten sinä käytät aikaa ja tilaa, kertoo asenteestasi oppimisympäristöön – katso
alla olevaa taulukkoa. Nämä ovat käytännön toimia, joiden avulla voit selvittää,
miten voit käyttää aikaa ja tilaa parhaalla mahdollisella tavalla
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Erilainen ajankäyttö

Erilainen tilankäyttö

Varaa tietyissä vaiheissa lukukautta Pyydä

oppilaita

selvittämään

koulutilan

aikaa esimerkiksi yrittäjyysoppimiseen nykyinen käyttö. Löytävätkö he mahdollisia
liittyvälle pitkäkestoisemmalle työlle.

alueita, joita voitaisiin hyödyntää paremmin
esimerkiksi innovaatiokeskuksina?

Järjestä vuosittainen innovaatio- tai Järjestä pöydät, arkistokaapit, liikutettavat
yrittäjyysviikko ja kutsu vanhempia ja taulut ja kirjahyllyt uudelleen luodaksesi tiloja
muita kouluun tutustumaan tuloksiin.

ja

paikkoja

muistiinpanojen

tekemistä,

tutkimustyötä, ideointia ja kokeiluja varten.
Hyödynnä päivän aikana epävirallisia Jos käytössäsi on interaktiivinen valkotaulu,
hetkiä

yrittäjyysmahdollisuuksien mieti, miten hyvin oppilaat ja sinä käytätte sitä.

korostamiseen,

esimerkiksi

ruokajonoja, välitunteja ja kuljetusten
odotusaikoja.
Verkostoidu muiden koulujen kanssa ja Luo
tee

yhteistyötä

oppilaille

tapahtuman resursseja

järjestämiseksi.

edellyttäen,

ja
että

mahdollisuuksia
suoritettavia
niitä

valita
tehtäviä

käytetään

tai

ne

valmistuvat tietyn ajan kuluessa.
Luo

suunnittelussa

oppiaineiden

asianmukaisia Sen sijaan, että vain järjestäisit huonekaluja

välisiä

osoittaaksesi,

yhteyksiä uudelleen, harkitse luokkahuoneen ja koulun
miten radikaalia

yrittäjyyskompetenssit

uudelleensuunnittelua.

Pyydä

voidaan oppilaita suunnittelemaan luokan tai koulun

integroida eri oppiaineisiin.

muodonmuutos

ja

varainkeruumahdollisuuksia.

ehdottamaan
Muodosta

oppilasarkkitehtien tiimejä.
Keskustele

opettajainhuoneessa Varmista,

että

oppimisympäristöissä

on

rehellisesti siitä, meneekö työaikaa hiljaisia alueita, jotta oppilaat voivat keskittyä.
päivän aikana ”hukkaan”.

Ota oppilaat mukaan tämän alueen luomiseen
ja nimeämiseen, esimerkiksi ”Vuorenhuippu”,
”Luola”, ”Piilopaikka” tai ”Nuotiopaikka”.

Arvioi

uudelleen

vaiheissa

päivää:

liiketutkimus.

ajan
tee

käyttöä

eri Jaa oppilasryhmille vastuuta kouluympäristön

aika-

ja eri osista. Mitä mahdollisuuksia he havaitsevat
käytön parantamiseksi?

41

Tutki

aikataulun

järjestämisen

malleja.

eri Suunnittele joustava luokkahuoneympäristö
oppimisen tarkoituksen mukaisesti, muuta
esimerkiksi

istumajärjestelyjä

yhteistoiminnallista

oppimista,

yksilöllistä

ohjausta tai käytännön tehtäviä varten.
Pohdi ajankohtia, joita voitaisiin vuoden Keskustele

laajemman

yhteisön

kanssa

aikana käyttää paremmin opiskelijoiden oppilaiden säännöllisistä mahdollisuuksista
osallistamiseen,
jälkeen.

esim.

heti

tenttien käyttää tiloja oppimiseen, esim. museoita,
puistoja, gallerioita tai vähittäismyymälöitä.

Table 2.4. Creative use of time and space to support entrepreneurial learning

Yrittäjyyskasvatuksessa on ensisijaisen tärkeää se, että oppilaille annetaan mahdollisuudet
ottaa itse vastuu omasta ympäristöstään. Tässä lähdetään siitä, että tarjotaan heille
mahdollisuuksia löytää ja käyttää resursseja vastuullisesti. Projektien aikana oppilaiden on
saatava kokemusta erilaisten resurssien (kirjat, laitteet, visuaaliset materiaalit, teknologiat,
esineet, rahoitus, muut oppilaat) hallinnasta ja hyödyntämisestä. Säännöllisen kokemuksen
ja reflektoinnin avulla oppilaiden tulisi pyrkiä hallitsemaan resurssien varma ja taitava
mobilisointi.

Tämä voidaan saavuttaa luomalla säännöllisiä rutiineja osaksi luokkahuoneen
elämää. Oppilaiden pitäisi esimerkiksi tietää, mitä heiltä odotetaan resurssien
keräämisen ja palauttamisen yhteydessä, tai osoittaa oma-aloitteisuutta silloin, kun
resursseja ei ole. Julisteet ja kyltit voivat toimia muistutuksina siitä, mihin resurssit
tulisi sijoittaa käytön jälkeen ja millaista huolellisuutta jokainen voi osoittaa. Tämä
koskee myös luokan ulkopuolisia resursseja ja tilanteita, joissa oppilaat käyvät
muualla.

Pystytkö muokkaamaan omia oppimisympäristöjäsi?
Useimmiten käyttämääsi oppimisympäristöä, todennäköisesti koululuokkaa,
voidaan myös muokata oppimisen tehostamiseksi. Budjetti ja käytettävissä olevat
resurssit muodostavat kuitenkin usein esteitä.
Voit ottaa oppilaat mukaan budjetin uudelleensuunnitteluun. Tämä voisi auttaa
oppilaitostasi keskittymään oppijalähtöisempään lähestymistapaan ja luoda
42

oppimistilaan kohdistuvan yhteisöllisyyden tunteen. Mieti oppilaiden kokemuksia
fyysisen tilan tai huonekalujen sijaan.
1. Onko nykyiset järjestelyt tarkoitettu sopimaan huoneeseen vai onko ne
tarkoitettu mukana oleville oppilaille?
2. Kuinka suuri on luokkahuoneessasi opettajalle tarkoitettu tila? Joissakin
luokissa luokan ”etuosa” voi muodostaa jopa 25 prosenttia huoneesta.
Muuttamalla tätä avaat oppijoille lisää tilaa.
3. Auttavatko tilajärjestelyt sinua opettajana kehittämään yrittäjämäisiä
lähestymistapoja oppimiseen, kuten tehostettua yhteistyötä muiden
kanssa?
4. Mistä tiedät, toimiiko tämän oppimistilan järjestely tai suunnitelma
opetuksesi apuna? Älä muuta asioita perusteellisesti, ennen kuin olet varma,
miten tiedät, toimiiko se.
Seuraavassa on joitakin hyödyllisiä sanoja, joita kannattaa pohtia:


Joustava: Tilaa voidaan muuttaa.



Ketterä:

Voidaan

muuttaa

nopeasti

erilaisiin

oppimiskokemuksiin

mukautumiseksi.


Tarkoituksellinen: Suunniteltu tukemaan oppilaiden oppimiskokemuksia.



Teknologinen:

Auttaa

tukemaan

tai

ottamaan

käyttöön

erilaisia

teknologioita.
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KATSO: Lene Jensby Lange
Katso, miten Lene Jensby Lange puhuu ideoista oppimistilasi muokkaamiseksi
Linkki: https://www.youtube.com/watch?v=-D9OCe2HbfU&

Hän sanoo muun muassa:
Monet opettajat voivat sanoa: ”Minulla ei ole rahaa tehdä mitään oppimistiloilleni”
tai ”Luokkahuoneeni on niin pieni, etten voi tehdä mitään”. Usein kysymys ei
kuitenkaan ole siitä, mitä sinun on lisättävä ja mitä kaikkea uutta sinun on
ostettava, vaan siitä, mitä sinun on poistettava huoneesta, ja sen miettimisestä
uudelleen, mitä yrität kommunikoida tiloista. Tarkastele siis tilaa oppimisen
”Sveitsin armeijan linkkuveitsenä”, mitä sinun tarvitsee tietää ja miten voit nopeasti
muuttaa sitä, miten voit luoda tiloja, jotka ovat ketteriä ja sopivat opettajan
työvälineeksi? Usein voit ottaa huonekaluja pois ja katsoa käytävistä, nurkista ja
kellarista – jokaisessa tuntemassani koulussa on huonekaluja, joita ei käytetä ja
joita voitaisiin käyttää eri tavalla. Oppilaat voivat auttaa luomaan uusia versioita
huonekaluista, voit muokata niitä, niiden ei tarvitse olla uusia, koska se ei ole
lainkaan tärkeää. Katso siis, mitä sinulla on ja ole luova ja innovatiivinen. Tärkeintä
on puhua siitä, miltä oppimisen pitäisi näyttää koulussasi.
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LoopMe - Ryhmätehtävä 2.3
Oppimisympäristö
SUUNNITTELE:

Suunnittele

oppijoidesi

kanssa

yksinkertainen

ideointiaktiviteetti, jonka avulla voit parantaa heidän oppimisympäristöään –
joko verkossa tai luokkahuoneessa.
Mieti:
•

Erilaisten fyysisten tilojen tai verkkotilojen / -työkalujen käyttö oppimiseen

•

Oppijoiden auttaminen työskentelyssä eri tavoin muiden kanssa

•

Erilainen ajankäyttö

KESKUSTELUPALSTAN RAPORTTI: Jaa keskustelusi muiden keskustelupalstan
jäsenten kanssa keskustelupalstan tehtäväraportilla

LoopMe Henkilökohtainen Tehtävä 2.3: Oppimisympäristö
TOIMI: Ota suunnitelma käyttöön jollakin seuraavista tavoista:
1. Tee tämä työtoverin kanssa – jaa ideoita siitä, miten voit luoda
voimaannuttavan oppimisympäristön.
2. Toteuta tämä ideointiaktiviteetti oppijoidesi kanssa. Selvitä oppijoidesi
mielestä

kolme

suosituinta

ideaa

esimerkiksi

yksinkertaisella

äänestysmenetelmällä ja jaa nämä ideat.
Pohdi kokemuksiasi.
•

Mikä toteutui odotetusti?

•

Mikä oli odottamatonta?

•

Mitä ideoita voit käyttää?

OHJAAJAN RAPORTTI:: Jaa pohdintasi tulokset ohjaajasi kanssa täällä LoopMealustalla. [Klikkaa alla olevaa raportoi-painiketta]
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