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1 Johdanto 
 
"Mikä olisi hyödyllistä saada tehdä päivittäistä työtäni menetelmällä Productive Learning" - Tämä 
kysymys on perusta kokoelmalle, jonka löydät täällä pedagogisesta manuaalista. 
 
 
Päätavoitteena rakentaa "kansio" ideoita, menetelmiä ja välineitä, joilla tuetaan 
 
• opettajia pedagogisten työtä, ja 
• opiskelijaa oppimisprosessissa. 
 
 
Siksi seuraavat aineet kerättiin ja kehitetty kaikkien yhteistyökumppaneiden ERASMUS + 
projektimme osoitti (lokakuu 2014 - syyskuu 2016), kun taas valmistelusta ja toteuttamisesta 
ajatuksia Tuottava Learning seuraavissa viidessä ammattioppilaitoksissa: OMNIA / Suomi, Georg-
Schlesinger- School / Saksa, 2nd Laboratoriokeskus Patras / Kreikka, The Kedainiain Ammatillinen 
koulutuskeskus & the Kedainiai Adult ja Youth Education Center / Liettua. 
 
Nämä esimerkit käytettiin opettajankoulutukseen, kehitettiin kumppani kokouksissa tai luotu 
kirjoittamassa käsitys. Myös joitakin materiaaleja käytetään "ensiaskeleita" at luokat Tuottava 
oppimisen toteuttamisessa vaiheessa osoittautui hankkeen osa pedagogisen käsikirjan. 
 
 
Luonne tämän kokoelman on eräänlainen "kansio" - se ei ole lopputuote vaan se voisi olla alusta, 
joka olisi jatkuvasti päivitettävä ja parantaa henkilöstön ymmärtämättä tuottava oppiminen 
ammatillisessa koulutuksessa. Tässä "korjattuun versioon" - tiivistää yhteen tiedostoon - 
esimerkkejä vähennetään kolme liitetiedostoja kohden luku Englanti kielellä. On hankkeen 
(nykyinen) working-alustan Google-Drive ja myöhemmin klo julkisuutta ovat esimerkiksi 
materiaaleja myös kielillä kumppaneidemme saatavilla! 
 
 
Tämä tietojen kerääminen, menetelmien ja välineiden kehittäminen, voisi olla mielenkiintoista 
kaikille kasvatusalalla työskenteleville. Antaa impulsseja on "tuottavaa suuntaan", mutta se 
tuotetaan erityinen pedagoginen asetus: Produktiivinen oppiminen. 
 
 
Seuraavassa kohdissa löydät lyhyen kuvauksen tärkeitä näkökohtia Productive Learning 
(samanlainen aiheita opettajankoulutus) antamaan lyhyt katsaus pedagogiseen käsite ja selittää 
taustaa tämän kokoelman. 
 
 
Alla on lyhyt kuvaus Produktiivisen oppimisen tulosten aiheista. Lisäksi alta löytyy luettelo 
suunnitelmallisista esimerkeistä. Konkreettisia esimerkkejä näiden menetelmien ja työtehtävät 
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kerätään liitteessä. Tämä kokoelma esimerkit toivottavasti laajenee täyttämällä se uusia ideoita / 
kokemuksia tekemät tuottava Learning -educators tulevaisuudessa. 

 
 
2 Teemat  
 

Näistä perusedellytys / tavoitteet, pedagogisen työn Produktiivinen oppiminen – Productive 
Learning on merkitty tyypilliset prosessit ja osallistujan toiminnasta. Seuraavilla sivuilla antaa 
sinulle lyhyt esittely näistä aiheista ja antaa sinulle käsityksen siitä, mitkä kysymykset 
keskitytään: 
 
 
2.1 Koska opettaja soveltaa menetelmää Produktiivinen oppiminen 
 
Miten selittää pedagogisia työtä Produktiivinen oppiminen? 
Mitä uusia rooleja kasvattajalla on Produktiivisessa oppimisessa? 
 
2.2 Pääsymaksu ja suunnan Productive Learning 
 
Miten hankkia opiskelijoille? 
Miten ymmärtää ottamista haastatteluja 
Miten järjestää "suuntautuminen vaihe '? 
 
2.3 Oppiminen käytännössä 
 
Miten avata tuottava tilanteissa? 
Miten kehittää yksilöllisiä opetussuunnitelmia '? 
Miten yhteistyötä yritysten / laitosten (käytännön paikat)? 
Miten yhdistää käytännön ja aineorientoituneita oppiminen? 
 
2.4 Learning työpajat 
 
Miten mahdollistaa oppimisen työpajoissa? 
Miten oppia työpajoissa oppimisprosessia? 
Miten tukea oppijan oppimistuloksia? 
 
 
2.5 Yksilöllinen ohjaus ja ryhmäohjausta 
 
Miten toimia opiskelijan ohjaajana erikseen? 
Miten työskennellä "viestintäryhmässä '? 
 
2.6 Dokumentointi ja arviointi 
 
Miten dokumentoida oppimisprosessia 
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Miten dokumentoida hankkeen kehittämiseen 
 
 
2.7  Digioppiminen/ mobiili laitteet Produktiivisessa oppimisessa 
 
Miten tukea oppimisprosessia Productive Learning i-Pads? 
 
 
2.8 Henkilökohtaistaminen, itse-hallinta ja sosiaaliset taidot  
 
Millaisia taitoja opiskelija tarvitsee? 
Miten tukea henkilökohtaisia ja sosiaalisia taitoja? 
 
 

 
2.1 Opettaja Produktiivisessa oppimisessa 
 
 
Saat eri tarkoittaa myös "opettaa eri tavalla". Saat eri tarkoittaa myös "opettaa eri tavalla". Mukaan 
Petruškevičiūtė (2015), Tuottava oppiminen on alkuperäinen koulutusjärjestelmä, joka on ominaista 
alkuperäinen käsitys koulutuksen ja menetelmien käsite. Se tapahtuu uudessa koulutusympäristöön - 
käytännön harjoittelu ja sisältää uusia osallistujia koulutusprosessia - ohjaajien käytännössä 
mainospaikkoja. Kaikki osallistujat Tuottava oppiminen - opiskelijat ja opettajat - joutuvat valtavia 
haasteita. Opiskelijan on oppia olemaan vastuussa omista opetuksen yhteydessä sekä jäsentää ja 
arvioida sitä itsenäisesti perusteella heidän henkilökohtaiset etunsa koulutukseen ja toimintaan. 
Tämän mukaisesti tavoitteen (erityistarpeita) opettajien on määritellä uudelleen omat roolinsa, 
perehtyä uusia tehtäviä, pohtimaan edellisestä toimia ja on hankkia osaamista, joita tarvitaan 
ammattimainen toimintatapa. Opettajilla on hyvin merkittävä rooli, koska niillä on vaikea tehtävä 
opetuksen teoreettinen käsite Produktiinen oppiminen opiskelijoille. Laatu kasvatustyötä riippuu 
niistä ja, epäsuorasti, menestys jokaisen yksittäisen opiskelijan Tuottava oppiminen. Uudelleen 
määrittely roolista ja monet uudet tehtävät aiheuttaa useita kysymyksiä - vaihtelevalla intensiteetin 
ja eriasteisia merkitys. 
 
 
Heidän roolinsa koulutus- ohjaajat, opettajat mukana ja neuvoo opiskelijoita kehittämisen aikana 
etuja koulutukseen ja toiminnan prosessin aikana avautumisen Tuottava tilanteita, suunniteltaessa 
oppimisprosessin ja arvioinnin aikana niiden yksittäisten oppimisprosessin. 
 
 
Tärkeä vastine yksilön koulutus- neuvonta on ryhmäohjausta. Kautta ryhmäohjausta, yksilöidyn 
oppimisen paikkoja käytäntö tulee ymmärrettäviä ja tärkeitä kysymyksiä, joita aiheuttavat huolta 
kaikille opiskelijoille voidaan käsitellä yhdessä. 
 
 
Koska "Mediator of a Situation" ne on tukea opiskelijaa luoda suhdetta toiminnan ja oppimisen 
muotoiltaessa kysymyksiä, jotka toimivat siltana kokemuksia ja koulutusta. Heillä on myös varmistaa, 
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että opiskelijat kohtaavat olosuhteet paikoissa käytäntö, jotka ovat johtavia oppimiseen. 
 
 
Ajatukset Carl Rogers koskee "asiakaskeskeinen neuvonta" ja myös Ruth C. Cohnin Teema-Centred 
Vuorovaikutus lähestymistapa (TCI) ovat tärkeitä metodisia perusasiat onnistua Produktiivisessa 
oppimisessa. 
 
Kun se tulee opiskelijan tehtävänä on laatia kysymyksiä ja etuja, sitä seurannut tehtävänä on löytää 
vastauksia tekee sen hyvin nopeasti selväksi, että opettajat on osa niiden kohteena perustuvia 
periaatteita ja niiden rooli aineenopettajien - ja että "asiantuntijat" on hyväksyttävä yleisempää 
lähestymistapaa. 
 
 
Viimeisenä mutta ei vähäisimpänä, joita raskaaksi ja arvioimalla koulutusmahdollisuudet kasvattajat 
vaikuttaa huomattavasti kehitystä koko projektin. 
 
 

 
 
2.2 Hakeutuminen ja orientaatiojakso Produktiivisessa oppimisessa 
 
Nuorille aloittavat osallistumista Produktivinen oppiminen, tämä muoto koulutus on täysin uusi ja 
siksi he tarvitsevat mahdollisuuden selvittää itse, jos tämä on oikea tapa oppia niistä. Tämä prosessi 
on erittäin tärkeä opiskelijoille, koska useimmat niistä eivät jo koulussa ja Produktiivinen oppiminen 
on heidän toinen yritys saada todistus.  
 
Normaalisti opiskelijat jo jonkin verran tietoa menetelmästä Productive Learning: ystävien, 
opettajien, vanhempien ja niin edelleen. Mutta jotta tehdä oikean päätöksen on tarpeen, jotta ne 
voivat kokea oppimisen omakohtaisesti. 
 
Koko vaihe on jaettu kahteen osaan: maahanpääsymenettely, joka alkaa lähes neljä kuukautta ennen 
kouluvuoden alkua ja "orientaatio vaihe", joka alkaa alusta lukuvuoden ottaen 4-8 viikkoa, riippuen 
olosuhteista jokaisessa koulussa. Tämän ajan opiskelijoiden ja opettajien päättää yhdessä, jos PL on 
oikea tapa vai ei. 
 
  

Opiskelijaksi hyväksyminen oppilaitokseen 
 

Esimerkkejä materiaaleista löydät liitetiedostosta: 

2.1  Opettaja Produktiivisessa oppimisessa 
1 a) Tietoa Produktiivisesta oppimisesta 
1 b) Yleistä opejattajan roolista Produktiivisessa oppimisessa   
1 c) Lyhyet johdannot Carl Rogersin and Ruth Cohnin käsitteisiin 
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Ensimmäinen ja erittäin tärkeä vaihe on suhdetoimintatyötä voittaa osallistujille, ohjaajat ja kertojia, 
kuten opettajat, vanhemmat, sosiaalityöntekijä. Jokainen opiskelija, joka on kiinnostunut hankkeesta 
saa kutsun tunnustus haastattelun, joka täytyy valmistaa kantajien eri tavoin ( "erityinen tehtävä"). 
Tämä pääsy haastattelu on perusta väliaikaisen maahantuonnin. 
 
Hakijoiden valitseminen. Opiskelijat Produktiiivisessa oppimisessa voi myös olla tärkeä rooli tässä 
valiokunnassa, koska ne pitäisi oppia ottamaan vastuun hankkeesta ja oppii pitää itseään aktiivisena 
aiheita, he voivat selittää Produktiivista oppimista enemmän autenttisesti ja niillä on toisesta 
näkökulmasta, muita pääsyvaatimuksia. 
 
Kriteerit ovat kehittäneet ottamista komitea: muodolliset kriteerit (kriteerit viranomainen, 
esimerkiksi ei ole onnistunut säännöllisesti koulu), yksittäiset kriteerit (kriteerit, jotka perustuvat 
koulutuksen periaatteisiin Produktiivisessa oppimisessa, esim riittävä riippumattomuus, vastuu, 
uravalintoihin ja oppimisen intressit, käsittelee onnistuneesti ja'task`), ryhmiä koskevat kriteerit 
(kriteerit, jotka liittyvät ryhmän koostumuksen, kuten ikä ja sukupuoli, onnistuminen tai 
epäonnistuminen koulussa). 

 
Orientaatiovaiheen organisointi 
 
Alkamisen jälkeen lukuvuoden opiskelijat solmia "orientaatiovaihe", joka esittelee Tuottava 
oppiminen ja sen tärkeimmät ominaisuudet ja antaa osallistujille käsitys uuden roolinsa 
koulutusmenettelyssä (oppivana aihe, joka voi hallita omia opetusprosessissa). Teos pohjautuu 
opetus sopimuksen, jossa vahvistetaan sitoumukset osapuolten kesken. 
 
 
Sen jälkeen, kun "orientaatiovaihe" opiskelijoiden ja opettajien päättää yhdessä, jos Tuottava 
oppiminen on oikea tapa vai ei (tarvittaessa osoittaa muiden oppilaitosten tavoin). 
 
 

 
 
 
 
2.3 Oppiminen käytännössä  
 
 
Miten avata produktiivissa tilanteissa? 
 
Näkökohta "avautumisen tuottava tilanteiden" on ehdoton vaatimus erottaa tuottavan aktiivisuutta 

Esimerkkejä materiaaleista löydät liitetiedostosta: 
2.2 Hakeutuminen and orientaatiovaihe 

2 a) Esimerkki of info- and mainos-materiaalista 
2 b)  neljä viikkoisen orientaatiovaiheen rakenne  
2 c) “Lukijallle”: kokoelma menetelmistä ja toiminnoista orientaatiovaiheessa 
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käytännön tekemässä. On tärkeää laittaa opiskelijan yhä enemmän asentoon tutkia tuottava tilanne 
itse. 
 
"Avaaminen tuottavien tilanteiden" 'käsittää koko prosessin valmistelua, mukana ja heijastava. Se on 
jaettu neljään vaiheeseen: 
 
 
Vaihe 1: Kehitetään ja määrittämällä etujen 
 
Vaihe 2: etsiminen resurssi 
 
Vaihe 3: selkeyttäminen olosuhteiden harjoituspaikalle 
 
Vaihe 4: arviointi kokemus harjoituspaikalle 
 
 
Kehittäminen ja täsmennetään etujen 
 
Ennen aloittamista toiminnan pitäisi olla intensiivinen vaihe kehittää ja täsmentää etuja. Tässä 
vaiheessa opiskelijat voivat arvioida niiden etuja ja tarkistaa ne koskevat niiden mahdollisuus 
toteutua. Joskus on tärkeää pohtia läsnä edut etusijalle (on todella mielenkiintoinen minulle vai onko 
se vain minulle tuttu?). Opettaja pyrkii tukemaan tätä prosessia käyttämällä luovia menetelmiä, 
menetelmiä, jotka koskevat aiempia, perheen, esim. aikataulussa, eilen haastatteluja, kuvia, 
mentorointi ("vanhempi" opiskelijat), kokeissa tutkitaan käytännössä paikkoja, kaupunki jne 
 
 
Etsimisen resurssi 
 
Myöhempi etsintä on käytäntö, jolloin pitäisi olla intensiivisesti valmiita ja jatkuvasti mukana yksi-, 
kumppani- ja tiimityötä. Esimerkiksi kehittämällä kriteerejä, jotka ovat tärkeitä sovelluksia ja 
puheluista, tekemistä portfolio, harjoitellaan keskustelun työnantaja roolileikkejä, hyödyntämiseen 
kaupungin ja sen piirit jne. 
 
 
Se näyttää olevan hyödyllistä luoda käytäntö paikka indeksin mukaan lukien kaikki käytännön 
paikoissa jotka ovat jo olemassa ja jotka voidaan laajentaa uusilla. Olennaista tietoa harjoituspaikalle 
olisi kerättävä tämän indeksin (esimerkiksi yrityksen koko, työ kenttien rakenne organisaation 
selityksiä miten sinne). 
 
 
Selkeyttäminen olosuhteiden harjoituspaikalle 
 
Jos opiskelijalla on tunne, että hän on löytänyt oikeaan paikkaan, se on erittäin tärkeää selventää 
ehtoja. Käytäntö paikka on taata stimuloiva ja Tuottava oppiminen tilanne. Sen toimintaa olisi myös 
määritettävä hänen opetuksen yhteydessä. 
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On tärkeää nimetä vastuullinen ja käytännössä kokeneen henkilön mentorina. Tämä olennaisesti 
tukee opiskelijaa hänen oppimisprosessia ja easies välinen yhteistyö yritysten ja koulun. Opiskelija, 
opettaja ja mentori muodostavat, kolmio "oppimisprosessissa. 
 
Arvioiminen kokemus harjoituspaikalle 
 
Jos lähdetään aktiivisuus harjoituspaikalle, tulee olemaan jatkuvaa arviointia. Tärkeitä näkökohtia 
tässä arvioinnissa prosessissa ovat: 
 
• Ohjaus: Tavoitteena oppimisen on kehitettävä yhteistyössä opiskelijan, opettajan ja asiantuntija 
käytäntö paikka (ohjaaja) suhteessa tilanteen vaatimusten ja emotionaalinen ja henkinen kyvyt 
opiskelijan. 
 
• Heijastus että "viestintä ryhmä": tulokset yksilöllisen oppimisen pitäisi virrata takaisin ryhmään. 
 
• Itsereflektio: Opiskelijan on pystyttävä tai on oltava valmis oppia tutkimaan tilannetta ja 
olosuhteita resurssi. Hän myös pitää olla kriittinen ja halukkaita hankkimaan sisältöä itse. Lisäksi 
yksittäisten kyvyt ja ominaisuudet oppimisprosessin riippuu myös motivaatioon opiskelija, 
konkreettisista olosuhteista resurssejaan ja hänen hetkellinen elämäntilanteessa. 
 
Arvioinnin käytännön paikka on perusta oppimisprosessin tulevassa paikassa. 
 
Miten kehittää yksittäisten opetussuunnitelmiin? 
 
Tärkeimmät käytetyt työkalut ymmärtää käsitettä opetussuunnitelman Tuottava oppiminen ovat 
Henkilökohtainen opintosuunnitelma ja Individual Opetussuunnitelmat. Yksittäiset 
Opetussuunnitelma osallistujan on summa kaikkien hänen oppimisprosesseja Tuottava oppiminen. 
Se sisältää hänen opetustavoitteet, aiheita, tehtäviä ja toimintoja kuten pedagogista tukea tietyn 
ajan (yleensä termi) ja lisäksi oppimistulosten ja niiden arviointi. Samalla yksittäisten 
opetussuunnitelmia viitataan kansallisiin opetussuunnitelmiin ja sen keskeiset vaatimukset. Vaikka 
on luonnollisesti mahdotonta kirjata kaikki prosessit ja tulokset kokonaisuudessaan, on tarpeen 
kirjata tärkeitä vaiheita ja tapahtumia käyttäen sekä: sanoin ja kuvin. Tämä jatkuvasti asiakirjoja, 
jotka on koottu ja osallistujan kouluttaja muodostaa perustan kehittää edelleen Learning Plan vaan 
osoittaa myös laatu ja määrä oppimisen. 
 
 
Yksittäiset opetusohjelmat edeltää henkilökohtainen opetussuunnitelma. Osallistujan 
Henkilökohtainen opintosuunnitelma on kirjallinen sopimus hänen ja kouluttaja jossa suunnitellut 
toimet Tuottava oppiminen. Se on erityisiä tietoja aiheista ja tehtävät (joka voidaan yleensä 
valitsema osallistuja) ja noin menetelmät ja keinot tutkimus. Lisäksi suhteet piirretään tiettyjä 
aiheita, myös perinteisiin oppiaineisiin, ja odotukset tuloksista on esitetty. 
 
 
Ohjaus varten suunnittelun ja siihen liittyvään oppimiseen liittyy sekä nykyisen oppimisen tilannetta 
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ja osallistujan koko koulutuksen kehittämistä. Suunnittelu ja mukana oppiminen on tarkoitus poistaa 
vaara koulutusprosessin ottaen mielivaltaisesti tai vahingossa kurssi; sen sijaan se pyrkii koulutus- 
osallistujien etujen tai johtaa tietoinen tarkistamista niistä. Tästä syystä kasvattajien on auttaa 
osallistujia yhdistää Tuottava oppiminen aikaisemmat kokemukset ja etuja, laajentaa ja syventää niitä 
tarvittaessa tarkistaa niitä, sijoittaa ne uuteen yhteyteen ja mahdollistaa kehittämisen näkökulmista. 
Ärsykkeitä, jotka johtuvat tuotantotoiminnan on otettava ylös ja muunnetaan yhdessä aktiivisuuteen 
etsintään ja akateemisen tehtäviä. 
 
 

 
 
2.4 Learning Työpajat 
 
Edellytys toteutumista yksilö- ja ryhmä-oppimisprosesseja on riittävä oppimisympäristö. Työskentely 
ja oppimisen työpaja välineet Tuottava Opi-ING kasvattajat ovat valmiita aktiivisesti muuttaa yhtä 
suhtautuminen koulutukseen ja itselle kuin ammattilainen. Oppiminen työpaja voi olla paikka, jossa 
osallistujat ac¬tively hankkia "maailma", jossa oppimiskokemukset voi tehdä kaikkein eri 
oppimateriaalit, jossa oppiminen henkilöitä itsenäisesti ja luovasti työtä, teemoja ja ongelmia. 
 
Oppimiskokemuksia oppimisen työpajassa voi kannustaa osallistujia vaarantaa askel "ulkopuolella", 
kun he ovat kehittäneet luottamusta omiin kykyihin. Samoin elämyksiä toimintaa, jossa he ovat 
saaneet sen "ulkopuolella" voi olla aktiivisesti edelleen kehitettyjen ja heijastuu, joko yksin tai 
ryhmässä. Osallistujat oppivat kantamaan vastuuta omista toimista, ne löytää luovia kykyjä, kehittää 
mielikuvitustaan tulemalla kosketukseen ja käyttämällä mediaa ja materiaalia ja oppia tuntemaan 
omaa aktiivisempaa ja passiivisen oppimisen strategioita. 
 
Vuonna oppiminen työpajan eri toimintoja voidaan suorittaa nuoret samaan aikaan, erilaiset 
oppimisen käyttäytymistä voidaan tunnistaa ja kehittää erilaisia teemoja voidaan käsitellä mukaisesti 
yksittäisten yhdistysten. Joten oppiminen työpajan voidaan käyttää tärkeä paikka viestintä, jossa 
henkilö- tai akateemisen vaihdon, yksilöllistä neuvontaa, ryhmäohjausta tai ilman kouluttaja, voi 
tapahtua avoimessa tilanteessa. 
 
Kasvatustyössä oppimisen työpaja on täysin erilainen kuin oppitunteja tai muun vastaavan suoraan 
koulutus vaikutus oppimiseen henkilö.  Kouluttaja, jolla on uudelleen kä teemat ja menetelmät 
puuttua teemoja, on suurimmaksi osaksi, ulkoinen osallistujan oppimista. Muodossa oppimisen 
seuraa, mahdollisimman tiukasti, kehitysmaiden ajatukset oppimisen henkilö, joka puolestaan 
stimuloi osaksi prosessin uudelleen konkreettisin kokemuksia ja näkökohdat. Organisaatio ja suunta 
tämän prosessin pohdinta oppimisen henkilö riippuu tarkastamalla tulokset oman opiskeluintressejä, 

Esimerkkejä materiaaleista löydät liitteistä: 
2.3 Oppiminen käytännössä 

3 a) Perustietoa: oppiminen käytännössä 
3 b) Esimerkkejä mind mapeistä 
3 c) Valmistelu: oppiminen käytännössä 
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jos halutaan välttää joutumasta takaisin tuottamatonta tietoa. 
 
Tästä syystä kasvattajan on hankittava uusi asenne ja uusia muotoja ja sääntöjen com-viestintä-, jotta 
mukana koulutusprosesseihin oppimisessa työpajoissa. Kouluttaja on uudessa koulutustilanteestaan. 
Hän ei pitäisi ajaa ennen oppimisen per-poika, eikä jättää häntä / häntä yksin vaikeuksia hän / hän ei 
voi selviytyä. Kasvattajan tulee kehittää erityinen herkkyys havaitsemiseksi, missä määrin, missä 
suhteessa ja missä muodossa oppimista henkilö tarvitsee koulutus- apua ja neuvoja, jotka henkilöt 
voivat auttaa toisiaan ja kun ryhmä viestintä on hyödyllinen ja tarpeellinen jne 
 

 
 
2.5 Yksilöllinen ohjaus ja ryhmäohjausta 
 
Yhtenä tärkeä prosessi Tuottava oppiminen välisissä neuvotteluissa opiskelijoiden ja ed-ucators ovat 
välttämättömiä kehittämisen ja ohjaava oppimisprosessin. On olemassa kaksi erilaista ohjauksen 
Productive Learning: yksittäiset koulutus- neuvonta ja ryhmäohjausta. Ryhmäohjausta pääasiassa 
tapahtuu viestinnän ryhmässä. 
 
Yksittäiset Educational Neuvonta Tuottava oppiminen on kokonaisvaltainen koulutus- neuvonta ja 
voidaan jakaa seuraaviin neljään tavoitteeseen: 
• Henkilökohtainen neuvonta, 
• avaamista tuottavien tilanteiden 
• suunnittelu oppiminen ja auttamaan oppimista, 
• arviointi koulutusprosesseihin. 
 
Koulutuksen neuvonta tapahtuu paitsi yksilökohtaisesti, vaan myös sisällä "com-viestintä- ryhmän 
kanssa ja mentoreiden paikoissa käytännössä. 
 
Guideline for koulutuksen ohjausta Tuottava oppiminen voi olla asiakaskeskeinen neuvonta 
lähestymistapa kehittämä Carl C. Rogers (ensimmäinen julkaistu vuonna 1942), katso kiinnitä-seen 
1c). Menetelmä kehitettiin erilaisia teoreettisia lähteistä, mutta siinä erityistä em-satsaa upon 
suhdetta ohjaajan ja asiakkaan. Tämä menetelmä on selvästi poikkeavat-ent psykoanalyysista siinä 
määrin, että se oli  käytäntöön ja syntynyt puitteissa kasvatustyötä, jossa se on myös osoittautunut 
hyödylliseksi. Perus as-kulutus psykoanalyysin on säilytetty eli että emotionaalinen vaikutteita 
määrittää yksilön käyttäytymistä, jota ei voida kumota käyttämällä järkevä selityksiä. Tästä syystä 
Rogers pyrkii tukemaan yksilön tunteita, hyväksymällä ne hyödyntäen niistä ja heijastaen heidän 
smahdollisen muutoksen suuntaisia. 
 

Esimerkkejä materiaaleista löydät liitteistä: 
2.4 Työskentely -workshopit 

4 a) Yleistä tietoa  
4 b) Ryhmätyön organisoituminen 
4 c) Välineet oppimisen workshopeissa  



 

 

Pedagogical Manual for Teachers working with the Principles of Productive Learning in the Frame of Vocational Education p. 10 

Myöhemmässä työssä Rogers määritellyt, mitä hän uskotaan olevan tarpeellinen ja riittävä edelly-
tykset positiivinen arviointi että ohjaajan persoonallisuuden myönteisen muutoksen asiakkaan 
persoonallisuus, nimittäin empatia, jota ei ole sidottu ehtoja ja yhdenmukaisuutta. Erilaisia 
keskustelun tekniikoita ajankäytön ohjaustilanteita ja tämä ulottuu tilanteisiin, joissa henkilö on 
neuvonut eikä ole edes pyytänyt tätä.  Rogers erottaa be-välillä hyväksyminen, aktiivinen kuuntelu, 
peilaus ja empatiaa. 
 
Tavoitteena hyväksyminen on täysin tunnustaa ja ehdoitta noudattamaan henkilö uudelleen ceiving 
neuvonta. Jotta tähän päästäisiin, ohjaaja ei saa tuomita välittömästi eve-ry sanan sanoi keskustelun 
aikana tai käynnistä keskustelu siitä. Hän / hän pitäisi kuunnella ensin ja anna saavan henkilön 
neuvonta puhua. Hyväksymisen ohjaaja com-municates ymmärrystä ja lämpöä. Tällä tavoin se on 
helpompi henkilön Vast.ot.-ing neuvonta avata ja päästää irti mahdollisesti puolustava ja vastustavaa 
suhtautuminen ohjausta. 
 
Kautta peilaus ohjaaja pystyy sopeutumaan saavan henkilön neuvonta. Re-peating mitä on sanottu, 
yhteenveto siitä tai kysymällä sitä ovat välineitä ohjaaja selvittää, onko hän ymmärtänyt oikein 
(esimerkiksi "Luuletko...Voit sain vaikutelman, että ... .Tämä on mitä ajattelet ... "). Se on tavoitteena 
peilaus että vastaanottavan henkilön neuvonta tajuaa mitä ohjaaja on ymmärtänyt niin, että hän / 
hän voi oikaista häntä / häntä tarvittaessa. Tällä tavalla väärinkäsitykset ohjausprosessin aikana on 
minimoitu. 
 
Empatia ohjausprosessin aikana tapahtuu tunnetasolla. Empatia edellyttää intuitio puolelta ohjaajan 
tosiasioihin huomautukset epäsuorasti ilmaista emotionaalinen mes-pyhimykset liikaa. Empatia 
mahdollistaa ohjaaja vastata tunteita vastaanottavan henkilön neuvonta ja pukemaan sanoiksi näitä 
tunteita. Empaattisuus ohjaaja yrittää tulkita ja ilmaista tunteita, jotka sijaitsevat alareunassa eri 
tosiasioihin huomiot (esimerkiksi "Tämän täytyy olla vaikea tilanne sinulle ... Et pelkää ... Uskon, että 
tämä on sitä, mitä äiti haluaa...") . Tämä edellyttää, että ohjaaja kykenee koskea tunnemaailmaan 
vastaanottavan henkilön ohjausta ja että hän / hän kiinnittää huomiota sanatonta signaalit kuten 
matkivat, eleet, ääni tai kehon asennon liikaa.  
 
Koulutuksen neuvonta tapahtuu paitsi yksilökohtaisesti, vaan myös sisällä "com-viestintä- ryhmä" ja 
ohjaajien paikoissa käytännössä. Ryhmässä neuvominen pedagogi tulee moderaattori pitäen 
mielessä kaikki näkökohdat vaikuttavat kuulemiseen. Sen jälkeen Ruth C. Cohnin Teema-Centred 
Vuorovaikutus lähestymistapa (TCI) kuin järjestelmällinen perusta Tuottava oppimisen ryhmä toimi 
pedagogi on säilyttää tasapaino 
 
• MINÄ (kunkin yksittäisen osallistujan), 
• ME (ryhmä), 
• Teema (yhteisen oppimateriaalin tai tehtävän suorittamisen com-mon). 
 
Myös niin sanottu "Globe" - muiden vaikutusten, kuten paikka, aika ilmapiiri jne - on mainittava. 
(Katso myös liite 1 c: "Lyhyt esittelyt käsitettä Carl Rogers ja Ruth Cohn") 
 

Esimerkkejä materiaaleista löydät liitteistä: 
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2.6 Dokumentointi ja arviointi 
 
Vuonna Tuottava oppiminen arvioinnissa tarkoittaa paitsi palautetta oppimisen tuloksia, mutta mikä 
tärkeämpää, palaute yksilöllistä oppimista kehityksestä. Arviointi koulutuksen toteutetaan kautta 
vuoropuhelua opettajan ja oppilaan, opettajan välinen, mentorin ja opiskelijoiden sekä OPISKELIJAN 
itsearviointi on osa yleistä arviointia. 
 
Yksittäiset kokemukset käytännössä voidaan dokumentoida päivittäin / viikoittain raportin ja - 
yhdessä yksittäisten oppimissuunnitelmat - tehdä selväksi yhteys practi-cal ja teoreettista 
oppimisprosesseja ja sen ulkopuolella koulun. Asiakirjoissa näiden yksittäisten käytännön kokemuksia 
antaa paremman käsityksen siitä valikoima Prac-tännön tehtäviä henkilötietojen ulkopuolella koulun 
ja motivaatiota opiskelijan "oppia-den kysymyksiä" mainitaan yksilöllistä oppimista suunnitelmia. 
 
Yksittäisissä oppiminen suunnittelee henkilökohtaisen oppimisprosessin jokaisen opiskelijan on 
dokumentoitu, alkaa  "kysymyksiä ulos käytännön toimien" ja "oppimistehtäviä" ja alussa "oppimista 
tapoja" - ja viimeisenä mutta ei vähäisimpänä arviointitehtäviin. Samalla sisältöä yksittäisten 
oppimissuunnitelmat (useimmiten yhdistetty yleiseen (kansallinen) opetussuunnitelma) kuvaavat 
yksittäisten opetussuunnitelmat opiskelijat. 
 
Yhteenveto asiakirjat voidaan toteuttaa myös käytettäessä "yksittäisen tehtävän kansioon" kuvataan, 
yksilöllisen oppimissuunnitelman ja osoittaa tapa "ratkaista tehtävän" ja lopussa myös tulosten 
esittely oppimisen ryhmässä. 
 
Lisäksi yksittäiset oppimissuunnitelmat ja opetussuunnitelmien tärkeimpiä välineitä yhteinen 
arviointi koulutusprosesseihin ovat suullisia raportteja ja havaintoja neuvonta keskusteluissa sekä 
henkilökohtaiset raportit, päiväkirjoja tai muu dokumentti valmistamaa aineistoa opettajien ja 
partici¬pants aikana oppivan projekti. Arvioinnissa johtaa opetus raportin lopussa kunkin 
raskauskolmanneksen. 
 
Arviointi Tuottava Learning projekteja on useista syistä, joka on in¬dispensable com-komponentti 
tämän koulutus lomakkeen. 
• Ensinnäkin, Tuottava oppiminen tähtää useita koulutus- vaikutuksista eli muun muassa se tarkoitus 
luoda henkilökohtainen näkökulma, aktiivisuus näkökohta, kulttuurinäkökohtiin, alan näkökulma, (vrt 
3th ja 8. Study Letter).  Se, missä määrin nämä tavoitteet ohjaavat menetelmällisellä tavalla ja 
toteutettiin yksittäisissä koulutusprosesseihin on tutkittava, jotta voidaan parantaa ja kehittää 
mentelmiä tämän uuden muodon koulutukseen.  
 
• Arviointi produktiivinen oppiminen on, samalla, olennainen osa pätevyyttä kasvattajien. Jos 
otetaan vakavasti perusajatuksia Esittelyt eli jos jokin soveltaa niitä kasvattajien oppimisprosessin 

2.5 Henkilökohtainen ja ryhmäohjaus 
5 a) Ammatillinen ohjaus- rakenne  
5 b) Henkilökohtainen ohjaus – aiheet  
5 c) Esmerkkeja yksilöllisistä oppimissuunnitelmista  
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sekä että oppijoiden, niin kasvattajat voidaan samoin olettaa suunnittelemaan, arvioimaan ja 
parantamaan käytännön järjestelmällisesti. 
• Lisäksi koulutuspolitiikassa keskustella vaatimuksia kiinteä argumentit perustuvat tuloksiin, jotka on 
järjestelmällisesti hankkinut. 
• Viimeisenä mutta ei vähäisimpänä, kehittäminen Tuottava oppiminen on riippuvainen ra-virallinen, 
poliittisia ja asiantuntija tukea ja on kyettävä perustelemaan itsensä suhteessa po-tiaalia tukijat perus 
saavutetuista tuloksista. 
 
Osallistuminen nuorten arvioinnissa projektin voi aluksi tuntua ex-tremely vaikeaa. Kuitenkin meillä 
on tapana aliarvioida in¬terest ja kyvyt osallistujien tähän toimintaan. Kokemuksemme mukaan 
sitoutuminen osanottajien riippuu yleinen ilmapiiri partici¬pation projektissa. Siltä osin kuin 
osallistujat ovat edistäneet kautta avoimuutta ja keskustelua osallistumaan muotoiluun 
"kouluelämään", he osallistuvat myös abstraktin ja merkittävää työtä arvioinnin 
 
 
 
 
 
 
 
2.7 Digioppiminen ja mobiili laitteet produktiivisessa oppimisessa  
 
Puitteet ja asettaminen oppimisprosessin produktiivinen Oppiminen perustuu valtava valikoima 
menetelmiä ja toiminnan sekä uusien innovatiivisten ideoiden on osa pedagogista prosessia. Jälkeen 
erittäin nopea viestintäteknologian kehitys myös Tuottava oppiminen voivat käyttää uusia 
mahdollisuuksia. 
 
Laajalle levinnyt käyttö digitaalisten työkalujen (älypuhelimet, tabletit, internet ...) päivittäinen rutiini 
tiedonkulku ja tarkoittaa myös erilaisia mahdollisuuksia käyttää näitä välineitä oppimisprosessin 
produktiivinen oppiminen. Yhteyden kokemuksiin on kyennyt osoittamaan hankekumppani (Omnia, 
Suomi).  "Ensimmäiset askeleet"  kokeiluun osallistuivat  hankkeen kaikki kumppanit. Kävi ilmi, että 
"Digital Learning"  eli digioppiminen on osa produktiivisen oppiminen tulevaisuudessa ja käyttö 
"mobiililaitteiden" pedagogisessa työssä on yksi painopiste produktiivisen oppimisen käsitteitä. 
Erityisesti yksilöllisen oppimisen produktiivinen oppiminen "Digital Learning" tarjoaa paljon 
mahdollisuuksia-viestintä-, esittely ja vaihto yksittäisten kokemusten oppimisen ryhmissä. (Kuten 
skype-konferenssi, blogi, miellekartan ottaen / jakaminen kuvia). 
 
Jos oma kokemuksia pedagogit ovat alussa, se tarvitsee aikaa ja energiaa kehittää omaa osaamista 
alalla "mobiililaitteet" aluksi. Lyhyin askelin käytön "mobiililaitteet" voidaan toteuttaa yhdessä 
opiskelijoiden Tuottava Learning - us-den ideoita ja kokemuksia, jotka voivat olla erittäin hyödyllisiä 
kehitysprosessia. Ensimmäiset askeleet voivat olla vireille oma blogi (kuten Pete Stockley osoitti 
viimeisessä Meet-ING Espoo - katso liite 7a) vaihtoa varten oppimisen-ryhmän sisällä tai tuloksia. 
 

Esimerkkejä materiaaleista löydät liitteistä: 
2.6 Dokumentointi ja arviointi  

6 a) Arviointi ja itsekehittymisen testi 
6 b) Esimerkki käytännön oppimisen dokumentoinnista 
6 c) Palautekysely työkaikkaohjaajille  
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EMOTION AND 
EMOTION 

REGULATION 

COGNITION 
IDENTIFYING 

BARRIERS 
IDENTITY AND 
SELF-ESTEEM 

Toinen kohta kehittämiseen tämän "digitaalisen oppimisen" on päätös siitä tarvittavat tekniset 
laitteet (hyvä / huonompi kokemuksia useita yrityksiä, käytettävissä laitteita kuten älypuhelimet). 
Tukea institutionaalisen asiantuntija (pääkäyttäjä) antaa vastauksia näihin kysymyksiin ja teknisiin 
mahdollisuuksiin yleensä on erittäin hyödyllistä ja tärkeää. 
 

 
 
2.8 Henkilökohtaistaminen, itsensä hallinta ja sosiaaliset taidot   
 
Avaintaitojen oppilaiden tarvitset tulossa pitkin elämässä ja erityisesti myöhemmin vuonna 
"työelämässä" henkilökohtaisten ja sosiaalisten taitojen lisäksi suunnitelmallista ja ammat-tullia 
taidot näyttävät olevan kaikkein merkityksellisimmät. Tästä syystä yksi "päätavoite" on 
produktiivisessa oppimisessa kehittää persoonallisuuden ja näin kehittämään näitä taitoja. 
 
Erityisesti alan oppimisen käytännössä kehittämisessä nämä taidot ovat hyvin im-keää opiskelijoille 
tulemaan koulun ulkopuolella. Mentorit, työtovereiden ja asiakkaat vaativat tietyissä rajoissa näistä 
taitoja. Esitellessään näitä taitoja, opiskelijat on hyvät mahdollisuudet saada lisää mielenkiintoisia 
tehtäviä käytännön päällä ja ehkä myös paremmat mahdollisuudet saada harjoittelupaikka tai työtä 
tulevaisuudessa. Itsensä johtaminen ja itsensä vastuullinen toimiva eivät ole vain kaikkein halusi 
taitoja käytännön aloilla - se on myös indis-mätön yksilön oppimisen Learning Workshop koulussa. 
Tulossa yhdessä ihmisiä sisällä ja ulkopuolella koulun useimmiten pyytää opiskelijan sosiaaliset 
taidot.  
 
Kokouksissa Individual Ohjaus opiskelijat ovat pohtimaan omia toimia ja on analysoida omaa 
ajattelua enemmän ja enemmän - siksi ne tarvitsevat parantaakseen niiden Personal Skills. Nämä 
taidot ovat myös hyvin tärkeitä kehyksessä Evaluation ymmärtää ulkoiset arvioinnit kasvattajien ja 
ohjaajien ja pystyä arvioimaan omaa oppia-ta prosessia ja kehitystä oman persoonallisuuden. Tämän 
toteuttamiseksi Itsearviointi asianmukaisella tavalla oppilaiden on oltava tietoisia omasta vahvistaa ja 
heikkoutensa. 
 
Näin kävi ilmi, että lähes kaikilla tärkeimmillä-prosessien Tuottava oppiminen STU-lommoja 
pyydetään kehittämiseen näitä taitoja - myös paremman edistyy jatkossa elämässä 
 
Henkilökohtaiset taidot 
Henkilökohtaista taidot voidaan 
määritellä: kyky pohtia sisäisiin käsitteitä, 
kuten tunteita, kognition ja oman 
identiteetin. 

Esimerkkejä materiaaleista löydät liitteistä: 

2.7 Digioppiminen ja mobiililaitet 
7 a) Esimerkki blogista 
7 b) Digioppimisen esimerkit 
7 c) Digioppimisen menetelmät PPP 
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Tavoitteena henkilökohtaisten taitojen toimintaa on 
 
• Jos haluat pohtimaan kunkin ammattitaitoa ja pätevyyttä ja olla tietoinen jokaisen komponentin ja 
prosessi, joka tapahtuu intrapersonal ulottuvuus, 
• laajentua kokemus maailmasta ulkopuolella (esim. Käytännön paikat), 
• kehittää itsenäinen identiteetti, joka on kohdistettu henkilökohtaisen kykyjä. 
 
 
Henkilökohtaiset taidot synteettiseen tavalla: 
 
• Tunteet & tunteiden sääntely: kyky hahmottaa ja ilmaista omia tunteita; 
• Cognition: itsetutkiskeluun; realistinen itsearviointi; ongelmanratkaisukyky; kyky hahmottaa oman 
haluja ja kaipausta; yksilöimällä esteet ja resursseja; asettaa tavoitteita; päätöksenteosta; 
• identiteetti ja itsetunto, itseluottamus; tunnistaa arvot ja uskomukset 
 
 
Henkilökohtaiset taidot ovat tärkeitä välineitä johtava terveen elämän: 
 
• Terveyden edistäminen lähestymistapa merkitsee parannusta ja parantaminen yksilön valmiuksiin 
ja yhteisöjä hallitsemaan elämäänsä ja terveyttä by selviytyä ongelmista ja kriisitilanteeseen 
sosiaaliseen tilanteeseen ja jokapäiväisessä elämässä. 
 
Ero työskentelevät henkilökohtaisten taitojen ja terapeuttinen lähestymistapa: 
 
• On tärkeää katsoa tulevaisuuteen (mistä nykypäivän ajankohdasta eteenpäin) eikä katsoa 
taaksepäin menneisyyteen. 
• On oletettu että henkilö kykenee eikä poista. 
 
 
 
 
 
Hallitsemiseksi asianmukaisesti henkilökohtaiset taidot voidaan kannustaa viestinnän ykkösten syvä 
läheisyyttä, traumaattinen henkilökohtainen historia: 
 
• Ryhmän johtajan on kyettävä käsittelemään tilanteita, jotka voivat aiheuttaa reaktion, kuten yli 
exposion yksittäisten tunteita. 
• Ryhmän johtajan on kyettävä luomaan asianmukaisia toimenpiteitä. 
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Itsensä johtamistaidot 
Yhtenä tärkeänä osana henkilökohtaisten taitojen itsehallinnon Skills on huomautettava. Self-
johtamistaidot voidaan määritellä "kyky tehdä viisaita valintoja saavuttaa hedelmällistä ja riemukas 
elämä". 
 
Mitä oppimisprosesseja, seuraavat vaiheet voidaan erottaa: 
 
Tavoitteiden asettaminen: Opiskelija in Tuottava oppiminen on asetettava tietty oppimisen tavoite. 
Yli-ratsastus tavoite voi esimerkiksi hyvää koulutusta ja hyvää työtä tai kehittää con-betonin 
ammatillisesta näkökulmasta. Tarvitaan määritellä välitavoitteita matkalla korkeamman tason 
tavoite, mikä puolestaan vaatii lisää kognitiivisia ja aktiivisia prosesseja olemaan per muodostettu. 
 
Tehokas suunnittelu Projektin: Opiskelija kehittää eräänlainen työ- / oppiminen-suunnitelma (sup-
siirretty mukaan kasvattajien) sekä realistinen aikataulu ottaen huomioon käytettävissä olevat 
resurssit ja olemassa olevien esteiden. 
 
Step-by-Step täytäntöönpanoa: Suunnitellut vaiheet toimintojen (oppiminen, käytännön koke-
muksia) on nyt onnistuneesti täytäntöön oikeassa järjestyksessä. Tätä varten uudelleen lähteitä on 
saatava liikkeelle, esteiden voittamiseksi ja aikataulut ja määräajat kiinni. Tässä prosessissa edelleen 
esteitä ja kysymykset pintaan, jotka eivät olleet aikaisemmin DIS-cernible tai ei ollut otettu 
huomioon. Opiskelijan tulee vastata joustavasti näihin olosuhteisiin valitessaan menetelmiä ja 
käyttämällä resursseja, jotta saavutettaisiin niiden välitavoitteita. Tukea opettajien ja mentoreita ja 
muiden opiskelijoiden (neuvotteluja, com-viestintä- ryhmä). 
 
Ylläpitäminen motivaatio: Operaattorin vaiheet toiminnan merkitsee käytännössä voi kestää jonkin 
aikaa ja vaatia odottamattomia esteitä tulee ylittää. Tämän saavuttamiseksi yksilön uudelleen lyttää 
kärsivällisyyttä ja kestävyyttä sekä jatkuvaa motivaatiota. 
Sosiaaliset taidot 
 
Mitä sosiaalisia taitoja elinikäisen oppimisen yhteydessä nämä taidot ovat keskeinen piirre Tuottava 
oppiminen. 
 
 
 
 
 
 
Sosiaaliset taidot: 
• Sosiaaliset taidot ovat kykyjä ja käyttäytymistapoja, jotka auttavat ohjaamaan painopiste omaa 
käyttäytymistä pois omasta itsestään kohti jaettua yhdenmukaistaminen muiden ihmisten kanssa. 
• Sosiaalisesti toimivaltainen käyttäytyminen yhdistää yksilön (opiskelijan) tavoitteet arvojen ja 
tavoitteiden sosiaalisen ryhmän (oppimisen ryhmä, käytännön sivusto). 
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Näkökohdat sosiaaliset taidot ovat: 
• yhteistyö ja kyky työskennellä 
ryhmässä, 
• kyky kommunikoida, 
• konfliktien ratkaiseminen / kyky tehdä 
kompromisseja, 
• ryhmä dynaamisia prosesseja. 
 
(Esimerkkejä: viestintäryhmän, ohjaajat, asiakkaat) 
 
Tavoitteet koulutukseen sosiaaliset taidot ovat aloittaa prosessin sekä kehittää osallistujia 
• aktiivinen ja itsenäinen kansalainen, 
• osaa molempia yhdistää muihin henkilöihin, 
• voivat sopia ja eri mieltä. 
 
 
Harkitsetko tarvitaan taitojen tässä yksi lista muut siihen liittyvät taidot: 
 
• ajanhallintataitoja: ovat elintärkeitä saada asioita aikaan. (Esimerkiksi tapaamisia mentoreina ja 
kasvattajien) 
• Projektiosaaminen: kyky ottaa suuri tavoite ja murtaa se alas toimintasuunnitelmaksi. (Esim 
kehittäminen oppimissuunnitelmat) 
• Emotionaalinen Ohjaus: kyky tunnistaa tunteita ja toimimaan niiden mukaan ole satunnaisesti ja 
hallitsemattomasti. (Tärkeää viestintäryhmän) 
• Kurinalaisuus: todellista kykyä tehdä asioita eikä "lykätä" niitä. (Esimerkiksi kysyttiin käytännön 
sivustoja) 
• Rauhallisuus: lähestyy tilannetta rauhallisesti johtaa selvemmin päätöksenteon että se on usein 
järkevintä ja perusteellinen. (Esim tarvitaan pitoisuus) 
• Kyky luoda suunnitelmia: tehdä maalin johtoon ja suunnitelman (vaihe vaiheelta) miten se 
saavutetaan. (Esim. Yksittäinen oppimisen Learning Workshop) 
• Luotettava: kyky suorittaa ja säilyttää rutiini olosuhteissa sekä vihamielisiä tai yllättäviä tilanteita. 
(Esimerkiksi kysyttiin käytännön sivustoja) 
• Koska perusteellinen ja vaalimaan laadun tehtävien tehty. (Esim. Saavuttaa tentit) 
• Oma suunta: asettaa omat tavoitteesi, joka osaa suunnitella ja seurata läpi tavoitteesi. (Esimerkiksi 
löytää käytännön paikat) 
 
 
 
 
 

 
 

Esimerkkejä materiaaleista löydät liitteistä: 
2.8 Henkilökohtaistaminen, itsensä hallinta ja sosiaaliset taidot   

8 a) Informatiota taitojen oppimiseen 
8 b) Mentelmiä taitojen oppimiseen 

           8 c) Artikkeli: Mitä työantajat todella tarvitsevat? 
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3 Johtopäätökset 
 
Sen jälkeen ajatus Pedagoginen Manual kuin "kasvava kansio", joita voidaan ajan täynnä uuden 
idean, välineet ja menetelmät keräämiseen toteutuvat kuin inter-net-pohjainen varmistaa helpon 
pääsyn kaikille kiinnostuneille henkilöille ja mahdollisuus ladata ylös ja alas tarvittavat materiaalit. 
Löytäminen tiedostoista on osoittautunut hankkeen osio Google-Drive jatkumisen pääsy turvataan, 
kun hanke on päättynyt ! 
 
Keskusteluihin ja vaihtoa kumppaneita kyennyt osoittamaan-projekti oli järkeä, että Pedagoginen 
käsikirja auttaa huomattavasti alkaa Productine Learning-hanke. 
 
Mutta asettavat itsensä "ensimmäinen kokemuksia" Produktiivsessa oppimisessa 
yhteistyökumppanit olivat epävarmoja, jos niiden ideoita ja materiaaleja on "riittävän hyvä" olla 
esimerkkejä muille. Toinen "este" oli kieli: Olisi mukavaa saada kokoelma lopulta äidinkielellä kielen 
käyttäjistä. Tämä on tehtävä maajoukkueiden tulevaisuudessa rakentaa tällaisen "kansallinen" 
pedagoginen oppaita - tältä entiseltä pohjalta. 
 
Nykyinen aineistokokoelmasta (tiedot, menetelmät, esimerkit) ei oikeastaan osoittaa iso valikoima 
hankkeen toimet, jotka olivat todella toteutuneet. Kuten nähdään kumppani kokousten ja kouluissa 
tehtävän-koulutus on paljon enemmän käyttökelpoista ja mielenkiintoisia materiaaleja saattamaan 
tämän kokoelman tulevaisuudessa. Workup uusien ideoiden ja menetelmien kehitetty uusi Tuottava 
oppiminen-ryhmien toteutusvaiheessa, sopiviin tiedostoja / asiakirjoja tarvitsee aikaa ja ei ole valmis 
nyt. Näin toivottavasti paitsi par-listujilta on kyennyt osoittamaan-hanke täyttää tämän kokoelman 
askel askeleelta tulevaisuudessa - kaikki työskentelevät tällä Produktiivisen oppimisen-suunnassa 
kehotetaan ladata jopa ideoita tukemaan de-hittämiseen Productive Learning että VET! 
 
Ajantasainen kokoelma: www.iple.de/PROVED/ 
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3 Liitteet (www.iple.de/PROVED/manual seuraa ohjeita) 
 
 

 
1.   Opettaja Produktiivisessa oppimisessa 
           1 a) Tietoa Produktiivisesta oppimisesta 

1 b) Yleistä opejattajan roolista Produktiivisessa oppimisessa   
1 c) Lyhyet johdannot Carl Rogersin and Ruth Cohnin käsitteisiin 

 
2.      Hakeutuminen and orientaatiovaihe 

2 a) Esimerkki of info- and mainos-materiaalista 
2 b) Neljä viikkoisen orientaatiovaiheen rakenne  

     2 c) “Lukijallle”: kokoelma menetelmistä ja toiminnoista 
orientaatiovaiheessa 

3. Oppiminen käytännössä 
3 a) Perustietoa: oppiminen käytännössä 
3 b) Esimerkkejä mind mapeistä 

     3 c) Valmistelu: oppiminen käytännössä 
4. Työskentely -workshopit 

4 a) Yleistä tietoa  
4 b) Ryhmätyön organisoituminen 

      4 c) Välineet oppimisen workshopeissa 
5. Henkilökohtainen ja ryhmäohjaus 

5 a) Ammatillinen ohjaus- rakenne  
5 b) Henkilökohtainen ohjaus – aiheet  

      5 c) Esmerkkeja yksilöllisistä oppimissuunnitelmista 
6. Dokumentointi ja arviointi  

6 a) Arviointi ja itsekehittymisen testi 
6 b) Esimerkki käytännön oppimisen dokumentoinnista 

      6 c) Palautekysely työkaikkaohjaajille 
 7. Digioppiminen ja mobiililaitet 

7 a) Esimerkki blogista 
7 b) Digioppimisen esimerkit 

           7 c) Digioppimisen menetelmät PPP 
 

 8. Henkilökohtaistaminen, itsensä hallinta ja sosiaaliset taidot   
8 a) Informatiota taitojen oppimiseen 
8 b) Mentelmiä taitojen oppimiseen 

           8 c) Artikkeli: Mitä työantajat todella tarvitsevat? 
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3a) Perusnäkökohdat ja esimerkkejä opiskelijoiden käytännön opinnoista 

 

Käytännön opinnot  

 

Käytännön opinnot on tärkeä koulutuksellinen osa produktiivista oppimista. Sen merkitys ei ole opetella 
työprosessia; opiskelijan tulee saada tietoa käytännössä. Siksi heidän on täytettävä tietty määrän tehtäviä, 
jotka arvioidaan myös koulun todistuksessa. 

 

Nämä vaatimukset ovat: 

- Tutkiva Tehtävä (tai "tutkimus tehtävä") 
 
Opiskelijoiden täytyy löytää ja vastata kysymyksiin viitaten käytäntöön ja sen ympäristöön (kuten 
likiarvo voisit yksi kysymys per käytännön päivä). Opiskelijan on opittava olemaan utelias ja silmät auki 
ja oppia näin paljon tietoa ja liittää sitä käytännön paikkaan. 
 

- Henkilökohtainen Tuottava Tehtävä (tai "itsenäinen tuottava tehtävä") 
 
Tämä on kokonaisvaltainen ja monimutkainen käytännön toiminta, joka on suunniteltu, 
pohjamaalattu, realisoitu, dokumentoitu ja selitetty, arvioitu ja esitetty opiskelijoille. Opiskelijat 
valitsevat itse toiminnan (tietysti mentorin ja opettajan luvalla). Sen on osoitettava, että opiskelija 
pystyy hallitsemaan monimutkaisia tehtäviä hänen käytännön alalla yksin ja että hän ymmärtää, mitä 
hän tekee. 

- Dokumentaatiot 
 
Opiskelijat kokoavat dokumentit kohdennettuihin kansioihin ja dokumentoivat kaikki käytännön 
kokemuksensa. Se sisältää myös kansilehden, joka on suunniteltava, indeksi sisällöstä, hakulomakkeen 
yrityksen sekä muut oppimistehtäviä (Tutkittavia tehtäviä, valokuva asiakirjat, itsenäinen tuottava 
tehtävä, aiheisiin liittyvät tehtävät, raportit päivä / viikko / prosessi, jne.) 

 
- Tiettyyn aiheeseen liittyvä tehtävä 

 
Opiskelijoiden tulee löytää ja ratkaista matemaattisia, äidinkielen ja Englannin tehtävia käytännössä. 
Opettaja ja oppilas keskustelevat näistä tehtävistä ja yksilöohjauksessa he varmistavat, että tehtävät 
vastaavat opiskelijan yksilöllisiä taitoja ja kykyjä. 
 

Kolmannen lukukauden lopussa opiskelijat saavat arvioinnit kaikkiin näihin tehtäviin ja käytännön toimintaan 
yrityksessä. Saksassa opiskelijat voivat saada jopa 17 pistettä käytännön opinnoista kolmen lukukauden 
todistukseen; neljä niistä liittyvät "työ" itse toimintaan käytännössä; 13 pistettä liittyvät oppimistehtäviä. 

 

 



 

 

Pedagogical Manual for Teachers working with the Principles of Productive Learning in the Frame of Vocational Education p. 21 

 

Käytännön paikkojen toiminnan avaaminen 

Menetelmän mielenkartoitus opiskelijat ja opettajat voivat jäsentää käytännön oppimispaikkoja.Tämä voitaisiin 
tehdä ohjaustilanteen yhteydessä, (jos mahdollista)  harjoittelun yhteydessä tai vuorovaikutusryhmässä. 

Helpon mallin käyttö voi johtaa kolmeen valintaan. 

 “Näkeminen”:   
Mitä voi nähdä tässä käytännön paikassa? Mitä voi havainnoida? Mikä on erinomaista?  

 “Tekeminen”:   
Mitä tehtäviä opiskelija voi tehdä? Mitkä tehtävät ovat muiden tehtäviä? Mitä opiskelija voi haluta tehdä? 

 “Kokeminen”:  
Mitä muita kokemuksia voi saadqa? (esim. paljon höyryä ilmassa, selkääni särkee, kun olen kantanut 
paketteja, on meluisaa, sormet ovat kosteat aina saippuasta ja vedestä…)? 
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Oppimiskysymysten löytäminen  

Seuraavassa vaiheessa yritetään löytää kysymyksiä järjestöä ajatellen ja että ne palvelevat myös henkilön omia 
mielenkiinnon kohteita. 

 Ensimmäiseksi, opiskelijoilla on kysymyksiä, jotka liittyvät käytännön paikkoihin 
 Toiseksi, kysymyksiä tekemiseen, näkemiseen ja kokemiseen 

 

Kysymykset ovat erittäin tärkeä yksilön oppimisprosessin näkökulmasta, mutta kaikki opiskelijat eivät ole 
tottuneita tekemään todellisia kysymyksiä oppimisesta. On paljon kysymyksiä joihin voi vastata "kyllä" tai "ei" 
tai muuten hyvin nopeasti: Kuinka paljon aikaa vie kokopäiväinen työ? Kuinka monta työntekijää on 
yrityksessä? Minkälainen logo yrityksellä on?... 

Nämä kysymykset eivät johda oppimistehtäviin, ne on muotoiltava uudelleen. Esimerkiksi kun kysyt: Miksi 
yrityksellä on tämänlainen logo? Mikä oli käsitys kokopäiväisestä työstä ja muusta ajasta? ... Muut kysymykset 
johtavat hyvin nopeasti opittaviin tehtäviin. 

Jos opiskelija avautuu puhumaan käytännön paikoista vuorovaikutusryhmässä, niin  ryhmä voi avustaa 
kysymyksissä jokaisen miellekartan pisteen päälle - punaisella pisteellä yksi kysymys, josta he ovat 
henkilökohtaisesti kiinnostuneita tekemään ja vihreällä piste siitä, joka on suositeltavaa. 
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Henkilökohtainen oppimisen aikataulu 

Mitä tulee seuraavaan askeleeseen, jota opiskelija ja hänen opettajansa yrittävät jäsentää seuraavassa 
ohjaustapaamisessa. Seuraavaa aikataulua tulisi käytettävä samanaikaisesti sekä mallina että menetelmänä. 
Opiskelijan tulee oppia käytännön tilanteista ja samalla nousee uusia kysymyksiä. Siksi on hyödyllistä vähentää 
opettajien apua kurssin aikana ja antaa opiskelijoille tilaa hallita tätä prosessia yhä enemmän itsenäisesti. 

1.  Kysymys 
Ensimmäiseksi opiskelijat valitsevat 
kysymyksen. Tämän kysymyksen tulee 
nousta heidän omista mielenkiinnon 
kohteista, käytännön tarpeista tai 
henkilökohtaisesta uteliaisuudesta. 

2. “Tehtäväni” 
Opiskelijat ymmärtävät tämän kysymyksen 
motivaatioksi (“Minä todella haluan 
tehdä…”, “Minun tulee todella tietää … “, 
“Olen todella kiinnostunut löytämään”. Tällä 
tavalla he painottavat heidän 
perustavoitettaan, kysymällä näitä 
kysymyksiä. Tämä “tehtävä” tekee järkeväksi 
vastata kysymyksiin. Sen tulisi olla todella 
tärkeä henkilökohtainen tavoite, joka 
motivoi koko prosessiin.  

3. Tehtävät 
Vastata kysymyksiin ja täyttää “tehtävä” 
yleensä vaatii yksittäisiä askelia. Yhdessä 
opettajan kanssa opiskelija yrittää löytää 
näitä askelia tai ainakin ensimmäisen 
askeleen, jolla pääsee alkuun. Opettajan tulee harkita, mitä kaikkea opiskelija pystyy käsittelemään. Muuten se 
pitää jakaa helpompiin tehtäviin – riippuen opiskelijan kyvyistä ja taidoista. Yksi tehtävä on aina dokumentointi 
ja esityksen pitäminen. 

4. Tavoitteet 
Jokaisella askeleella on tehtävä selväksi, mitä opiskelija haluaa saavuttaa. Näin jokainen askel on 
tavoitteellinen. 

5. Välineet 
Samalla, jokainen tehtävä tarvitsee joitakin menetelmiä, tukea ja keinot tukeva opiskelijan prosessia. Yhdessä 
opettajan kanssa nämä vaihtoehdot tai tuki on listattu. Lista tarkoittaa myös rajoja prosessille. 

6. Päivämäärä 
Jokaisen tehtävän ajoitus on käytävä läpi. Sillä on yhteys koko prosessin ajoitukseen. 

7. “Tehtävän”-päivämäärä 
Jossain tilanteissa tapahtuu, että opiskelijalla on tietty päivä ison tehtävän loppuunsaattamista varten, koska se 
johtaa toiseen prosessiin käytännön harjoittelussa. Tätä pitää muistuttaa jokaisen tehtävän päivämäärien 
kohdalla.  
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3b) Esimerkki: materiaali PROVED seminaarista  
 
 
 
 
 
 

Mahdolliset toiminnot ja aihealueet ravintolassa 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  

- Alueelliset ja 
kansainväliset ruokalistat 
(kuluttuurin vaikutukset) 

- Terveydelliset seikat , 
ravintoarvot, jne. 

- ... 

- Työntekijöiden määrä 
- Työnkuvat 
- Oikeudet ja velvollisuu-

det  
- Asiakaspalvelu 
- Hankalien tilanteiden 

hallinta 
- Tipit 

- Lähtömaa 
- Tarkistus 
- Maanviljelys 

menetelmät    (e.g. 
ekologiset ja 
taloudelliset 
näkökulmat) 

- Hygienia 
- Määräykset 
- SIivouspalvelu ja -

laitteet 
- ... - Asiakkaiden mielty- 

- mykset 
- Markkinaraot 
- Mainosstrategiat 

- Pöytä – ja ravintola-
tavat 

- Paikallinen ilmapiiri 
- Omat keksinnöt  

- ... 

- Raaka-aineet 
- Henkilöstökulut 
- Vuokra, kulut 
- Hintasäännöstely,  
-  

Mainosta-
minen 

Valmistus 
Ostot 

Palvelu 

Sisustus 

Siivous 

Valmistusmentelmät Ruoka-aineet Ruokaohjeet 

Kustannuslaskenta Saasteet 

Ravintola 



 

 

Pedagogical Manual for Teachers working with the Principles of Productive Learning in the Frame of Vocational Education p. 25 

 

4c) Oppimisen workshop:n välineet  

 

Seuraava lista oppimisen workshopin materiaaleista ja oppimisen apuvälineistä on ainoastaan 
kuvaamaan mahdollisuuksia eikä niin, että välineet tulisi aina hankkia sen mukaan kuin on budjetissa 
mahdollista. Jokainen Produktiivinen Oppiminen projekti tulee rakentaa sen mukaisesti kuin 
tarkoituksen mukaista eikä itsetarkoituksena. Näihin voivat vaikuttaa monet eri tekijät: 
henkilökohtaiset motiivit, alueelliset kulttuuriset tai toimintamallin mukaiset ominaispiirteet. Joka 
tapauksessa, seuraavassa listaus mahdollisuuksista (ei kaiken kattava listaus) joiden myötä voidaan 
rakentaa omaleimainen Produktiivsen Oppimisen projekti. 

 

 prittimateriaali sisältäen kuvia (työreferenssit, asiantuntija kirjallisuus, lehdet, sanoma-
lehdet, kuva arkisto, jne.)  

 tietokoneet, nettiyhteydellä ja sähköpostin käyttömahdollisuudella 
 sähköinen media (eg. tieto ohjelmisto, oppimisalustat) 
 puhelin (fax…) 
 pelit, musiikki instrumentit, taide-esineet, jne. 
 esillepanomateriaalit (paperit, pahvit, kynät, värikynät, ja muut tarpeelliiset, jne.) 
 pimeähuone, esittelyseinät, esittely-ikkunat, tulostus ja kopiokoneet. 
 työpöytiä erilaisiin tarpeisiin 
 työskentelytilat, keskustelualueet, hiljaisetyöskentelytilat jne. 
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5a) Henkilökohtainen ja ryhmäohjaus  

 

Oppimisen ohjauksen rakenne 

 

Produktiivinen oppiminen sisältää tietyt erityismentelmät, joilla hankitaan ja prosessoidaan 
käytännön kokemuksia. Tämä mentelmä avustaa osallistujia rakentamaan oman 
Produktiivisen oppimisen prosessin ja samalla oman pedagogisen oppimisen prosessin. 
Opettajat tukevat tätä prosessia oppimisen ohjauksen avulla. Tämä voidaan toteuttaa 
seuraavalla tavalla:  

 
 Analyysi 

Mikä on nykytilanteeni elämässä ja oppimisessa? 
Missä vaiheessa oppimista olen? 
Mikä oli onnistunutta ja mikä ei? 
Millaisia kiinnostuksen kohteita minulla on harrastusten ja koulutuksen osalta? 
Miten ja missä voin toteuttaa nämä kiinnostuksen kohteet? 
 

 
 Aktiviteetti 

Työssäoppimispaikan etsintä ja valitseminen 
Oppimisen prosessin suunnittelu 
Henkilökohtaisen oppimisprosessin suunnitelu 
Tiedon ja välineiden hankinta työssäoppimisen tehtävien suorittamiseksi 
Työssäoppimistehtävien suorittaminen 
Omien tehtävien dokumentointi 
 
 

 Arviointi  
Omien henkilökohtaisten kokemusten reflektointi (yksin ja ryhmässä) 
Omien tavoitteiden toteutuminen ja henkilökohtainen kehittyminen 
Oman toiminnan vaikutus koko yhteiskunnan ja kulttuurin kannalta 
Uusien tavoitteiden asettaminen  
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5b) Henkilökohtainen ohjaus – aiheita  (Georg-Schlesinger-School,Berliini) 

 

Aiheet henkilökohtaiselle ohjaukselle: 

 nykyinen elämäntilanne 
 tuntemukset työoppimispaikasta, perheestä, koulusta, koulukavereista  
 tulevaisuuden suunnitelmat 
 päivittäiset huolenaiheet 
 oppimistehtävät työssäoppimispaikassa 
 kysymykset, jotka nousevat käytännön kokemuksista  

 

Ohjaustilanne 

- vaatii riittävästi aikaa 
- vaatii rauhallisen paikan keskusteluun 
- mukana voi olla ohjaajia tai vanhempia 
- voidaan pitää koululla tai työssäoppimispaikassa  
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6a) Arvio pedagogsesta kehittymisestä PL projektissa (Georg-Schlesinger-
School, Berlin) 
 
kenelle: ___________________________________(opiskelijan nimi) 
 
Arviointi opiskelijan kehittymisestä kykyjensä, opiskelijanhenkilökohtainen kehittyminen ja 
toisaalta oppi9mistulosten laaatu.. Kompromissi pitää löytää näiden kahden näkökulman vä-
liltä. 

1. Tuottava aktiivisuus                                                      pisteet: 5/___ 
- tekniikan piirustuksien lukeminen ja ymmärtäminen 
- työsuunnitelman tekeminen/ työjärjestyksen suunnittelu 
- valita oikeaa tietoa ja oikeat työvälineet/ sopivat keinot 
- tuotanto työkappaleen mukaisesti ja insinöörigrafiikka annetuilla toleransseilla / 

tuotteen luominen ohjeiden mukaan mahdollisimman vähällä ohjauksella 
 

2. Sosiaaliset taidot ja käyttäytyminen                               pisteet: 5/___ 
- sosiaalinen käyttäytyminen 
- täsmällisyys 
- työpaikan siisteys ja puhtaus 
- työvälineiden, laitteiden ja materiaalien huolellinen käsittely 
- työturvallisuuden noudattaminen 

 
3. Saksa                                                                          pisteet: 5/___ 
- säännölliset tapaamiset vuorovaikutusryhmissä ja mulita oppiminen 
- suullinen ja kirjallinen kielenkehitys 
- hankkia peruskoulutustaso 
- tehdä valmiiksi kansio 

 
4. Englanti                                                                         pisteet: 5/___ 
- säännöllinen osallistuminen opiskelutarjontaan  
- rakenteiden ja sisällön toistio ja soveltamist 
- hankkia formaali koullutustaso 
- tehdä kansio valmiiksi 

 
5. Yhteiskuntatieteet        pisteet: 5/___ 
- säännöllinen osallistuminen opiskeluun  
- keskustelutaidot 
- käsitteiden soveltaminen 
- tuotteet, posterit, powerpoint-esitykset, kansiot 

 



 

 

Pedagogical Manual for Teachers working with the Principles of Productive Learning in the Frame of Vocational Education p. 29 

 
6. Matematiikka                                                              pisteet: 5/___ 
- säännöllinen osallistuminen opetukseen 
- onnistunut työskentely opittavien asioiden suhteen 
- kansiot valmiiksi 

 
7. Dokumentointi                                                           pisteet: 5/___ 
- löytää merkitykset pääkohdille 
- saada kansiot valmiiksi 
- tehdä kuukausittain raportit kokonaisilla lauseilla 

 
 

8. Esitys                                                                   pisteet: 5/___ 
- valita sopiva väline (posteri, powerpointi, blogi, padlet jne) 
- esittämistaidot (selkeä puhe, tauotus, yleisön huomioiminen ja mukaan ottaminen) 

 
kokonaispisteet: 40/___ 
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6c) Palautekysely 
 

Työssä oppijan nimi  

Yritys / Organisaatio  

Työpaikkaohjaaja  

Työssä oppimisen ajankohta  

Toiminta-alueet  

 

 

Palautteen mukaan… 
Voit antaa vapaata palautetta alapuolella olevaan 
tilaan. 

huo-

no 

    hyvä 

1 2 3 4 5 6 

…Säännöllinen läsnäolo 

 

      

 

…Täsmällisyys 

 

      

 

…Luetettavuus 

 

      

 

…Oma-aloitteisuus (omia kysymyksiä, aktiivinen 

yhteistyö, omien ideoiden kehittäminen) 

 

      

 

Ole hyvä ja käännä! 
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Oletko tyytyväinen harjoittelun? _________________________________ 
 
 
 
Mitä ajatuksia ja toiveita sinulla on harjoittelun kehittämiseksi: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Paikka/aika              Työpaikkaohjaajan allekirjoitus/ yrityksen leima 
 

  

Suositukseni harjoittelijalle: 
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7b) PROVED Ensimmäiset askeleet mobiilisiin laitteisiin: esimerkkejä  
 
Digioppiminen – itseopiskelu materiaalia opettaja koulutukseen:  
Kaikki materiaali, joita tuotettiin PROVEDISSA digioppimisessa löytyy: 
https://proved2016.wordpress.com  
 
Testausalusta: 

 
 
Työskentely padletsillä: 
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Työskentely mindmapseillä: 

 
 

 
Työskentely esittely-seinällä: 
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8a) Henkilökohtaiset taidot, itseilmaisutaidot ja sosiaaliset taidot 
(by PROTASI, Patras, Greece) 
 
Ideoita henkilökohtaisten taitojen tukemiseen 
 
Menetelmä 

• Jokaisen osallistujan suora ja henkilökohtainen rohkaiseminen 
• Ryhmätyöt ja vaihtoprosessit 

 
Joskus paras menetelmä on olla läsnä vierellä: 

• Olla vierellä ja tukea 
• Ihmisenä ihmiselle kontakti  

 
Ryhmätyö ja henkilökohtaiset taidot 
ryhmässä työskentely rohkaisee jokaista osallistujaa pääsemään kosketuksiin toisten 
ainutlaatuisiin kokemuksiin ja jakamaan omia tärkeitä henkilökohtaisia kokemuksia ja 
tarinoita. 
Ryhmän vetäjän tulee kiinnittää huomiota seuraaviin asioihin. 

• Ilmapiiri (luottamus, turvallisuus, rento, ystävällisyys) 
• Ystävyyssyhteet (luoda tilanne joka avaa ystävyyssyhteita) 
• Herkkäuskoisuus (luottaa yksilöllisen aikaan) 
• Kiertäminen (sama aika ja mahdollisuus jokaiselle osallistujalle) 

 
Positiiviset vaikutukset ryhmän työskentelylle 

• Yksilöt voivat harjoitella uusia taitoja 
• Rakentaa ja uudelleen rakentaa luottamusta henkilöiden välille 
• kehittää valmiuksia toisten auttamiselle 
• Vähentää eritäytymistä 
• Oppia faktoja toisista jäsenistä 
• Aikaisempien kokemuksien korjaavat vaikutukset 

 
Aktivoivat menetelmät 
Harjoituksen aikana jokainen osallistuja voi saada mahdollisuuden käyttää vaikuttavasti omia 
henkilökohtaisia käyttäytymisen ja joita voidaan havainnoida ja säännellä. (esim.: 
pikatunteet, ongelmien ratkaisu, päätöksenteko) 
Erityisten tekniikoiden ja aktiviteettien käyttö helpottavat itseilmaisua: piirtäminen, 
maalaaminen, tanssiminen, draama  
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Aktiiviset menetelmät vakuuttavat ja lähestyvät PL:n periaatteita 

• Osallistuminen (jokainen osallistuja voi vapasti valita tason ja voimakkuuden jolla 
osallistuu) 

• Voimaantuminen (jokaisella osallistujalla on mahdollisuu antaa palautetta, arvioida 
aktiivisuutta, tarpeita ja motivaatiota) 

• Hyvinvointi (hyvä ja luottamuksellinen ryhmätilanne luo mahdollisuuden havainnoida 
heidän tilanteitaan eri näkökulmasta, tunnistaa vahvuuksia ja potentiaaleja.) 

 
 
Henkilökohtaiset taidot, itseilmaisutaidot ja sosiaaliset taidot 
 
Miten säilyttää itseilmaisutaidot oppimisprosessissa 
 
Tutkimukset osittavat selvän yhteyden itseilmaisutaitojen ja oppimisen välillä. On monia 
tapoja miten sisällyttää itseilmaisutaitojen oppimista oppimisprosessiin. Alapuolelta löydät 
muutamia esimerkkejä: 
 
kirjaaminen: kirjaaminen helpottaa suunnittelua, tavoitteiden asettaminen ja 

saavutuksien kirjaaminen 
 
keskustelut : puhuminen saavutuksia, ongelmista ja saavutuksista puhuminen  
 voi olla kehittää itsehallinnon taitoja 

 
roolipelit: mahdollisuus harjoitella uusia taitoja turvallisessa ympäristössä 

tuottaa luottamusta käyttää uusia taitoja julkisissa tilanteissa 
 
itsereflektio: saavutuksien pohtiminen on arvokas työväline itsetuntemukseen ja 

tavoitteiden suunnitteluun. Tulisi olla riittävästi aikaa peilata 
saavutuksia. 
  

vertaisarviointi: olisi helpompi hyväksyä rakentavaa kritiikkiä henkilöiltä, jotka ovat 
vertaisiamme kuin viranomaisilta. 
  

itsearviointi:  on tärkeätä tunnistaa omat saavutukset ja vaikeudet 
 

keskustelut: sovitut formaalit keskustelut tarjoavat mahdollisuuden antaa ja ottaa 
rakentavaa palautetta 
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Henkilökohtaiset taidot, itseilmaisutaidot ja sosiaaliset taidot 
 
sosiaalisten taitojen harjaannuttaminen – muutama tärkeä huomio kouluttajalle: 
 

• Koulutus pyrkii laajentamaan ja siirtämään sosiaalisia taitoja; siksi ympäristö on 
tuettava tätä olemalla "turvallinen" alue kouluttaa. 
 

• "Turvallinen" me määrittelemme ympäristön aktiivisesti valvotuksi ja tarvittaessa 
puututaan asioihin, jos harjoituksesta tulee epämiellyttävää tai / ja tuhoisaa. 

 
• Toisaalta turvallinen, ei tarkoita ilman haasteita. Ajatus sosiaalisten taitojen 

valmentamisesta on haastavaa ja kasvattajan on korostettava, että tämä tehdään 
hyvän ohjaajan valvonnassa ja harjoituksilla on selkeät tavoitteet. 

 
• This interpretation of good educator skills in our concept means a total presence and 

activity by the trainer. Tämä tulkinta hyvän kasvattajan taidoista tarkoittaa meillä 
kouluttajan kokonaisvaltaista läsnäolo ja aktiivisuutta. 

 
• Toinen keskeinen kysymys kouluttajan osalta on tietää, miksi ja mitä varten kukin 

tavoite harjoituksissa on ja keskustella niistä osallistujien kesken. 
 

• Johdannossa on tarkoitus esitellä ja tehdä osallistujat osaksi harjoituksia ja 
päätöskeskustelun tavoitteena on tukea osallistujia osallistumaan aktiivisesti 
oppimisprosessiin ja harjoituksiin. 
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8b) Esimerkkejä tavoista, joilla tuetaan taitojen kehittymistä (by PROTASI, Pa-
tras, Greece)  
 
Piraijat and krokotiilit 

 
aikaraja: 1/2 tuntia 

 

sijainti: iso huone 

 

osallistujat: 6 – 20  

 

materiaalit:  
liimapaperi - teippi 
 

 

menettely: 
(Kiinnitämme lattialle kaksi rinnakkaista liimapaperia – niiden väliin teippi 30cm 
etäisyydelle) 
Tulemme kaikki yhdelle isolle viivalle toinen toistemme perään mielikuvituksellisien siltojen 
väliin, jotka on tehty kahdella liimapaperilla lattialle.     
Seuraavaksi meidän täytyy laittaa itsemme samalle viivalle syntymäaikojemme mukaan, 
aloitamme vanhimmasta, joka tulee ensimmäiseksi ja nuorin viimeiseksi. Sinun täytyy olla 
varovainen siirtyessäsi sillalla, jotta et putoa ulos viivojen välistä, koska olet vaarassa, että 
piraijat ja krokotiilit syövät sinut. Ne ovat alapuolellasi joessa. 
Ne jotka epäonnistuvat, menevät jonon päätteeksi ja yrittävät uudestaan. 

 

tavoite / tarkoitus: 
kehollinen kosketus ja vuorovaikutus 

 

Kysymyksiä keskustelua varten: 
- Miltä tämä harjooitus tuntui? 
- Millaisia keinoja käytit paetessasi? 

 
Kenelle:  
Movement “PROTASI” – Centre of Creative Occupation – 
Project: “harjoitus vapaaehtoityöntekijöille” 
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Se olen minä: postikortteja ja esineitä 

 
aikaraja: noin 1 tunti 

 

sijainti: iso huone 

 

osallistujat: 6 tai useampi henkilö 

 

materiaalit:  
 Postikortit 
 pieni esine kuten nukke, kukkaruukku, klemmari, magneetti, värillinen pallo jne. 
  värit 
 pieniä paloja värillistä kovaa paperia 
 klipsit 
 

 

menettely: 
Edessäsi (iso pöytä tai lattia), on postikortit ja pienet esineet. Valitse itsellesi spontaanisti 
postikortti ja / tai esine ja kerro koko ryhmälle, miksi valitsit sen ja mitä sillä on tekemistä 
persoonallisuutesi kanssa. 
Samanaikaisesti ota pieni paperi ja kirjoita siihen nimesi (mikä tahansa, ei oikea nimesi) ja 
kiinnitä se klipsillä itseesi. 
 

 

tavoite / tarkoitus: 
oppia tuntemaan toisensa 

 

Kysymyksiä keskustelua varten: 
- mistä sait nimesi? 
- miksi kirjoitit nimesi näin? 
- onko olemassa joku tarina nimesi takana? 

 
lähde:  
Movement “PROTASI” – Centre of Creative Occupation – 
Project: “vapaaehtoistyöntekijöiden harjoitus” 
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Keskustelu          

 
aika vapaa: ~ 1 h & 15 min. 

 

sijainti: huone, jossa on tuolit                            
 

 

osallistujat: 15-25 persons 
 

 

materiaalit: A4 paperia, kynät             

 

Menettely: Kouluttaja nostaa keskusteluun asian, joka tavallisesti aiheuttaa ristiriitoja 
ihmisten keskuudessa tässä yhteisössä: esim. muuttoliike, ydinvoima, matkapuhelimet jne. 
Osallistujajoukko on jaettu 3 alaryhmään. Ryhmä A "Olen vahvasti samaa mieltä esim. 
muuttoliikkeestä ", ryhmä B "Olen vahvasti erimieltä muuttoliikkeestä", ryhmä C" Kyllä .... 
Mutta…". Osallistujat valitsevat alaryhmän sen mukaan, minkä he tuntevat parhaiten 
vastaavan omia ajatuksiaan. Kukin ryhmän (A & B) on työskenneltävä omien ajatuksiensa 
puolesta ja tuettava niitä (vaikka he eivät olisi vahvasti samaa mieltä ryhmäläistensä kanssa, 
on tärkeää, että he peilaavat väitteitä, joita tällaisten asioiden kannattajat yleensä 
käyttävät). Ryhmän C jäsenet pyrkivät kompromissiin ja heidän on työskenneltävä 
molemmin puolin ja perusteltava kukin asenne. Kaikki ryhmät saavat puoli tuntia aikaa 
työskentelyä varten. Heti kun he lopettavat, heidän on ilmoitettava sopivin henkilö 
edustamaan heitä paneelikeskusteluun. Kouluttaja on keskustelun koordinaattori samalla, 
kun ryhmien jäsenistä tulee yleisöä. Heillä on lupa puuttua asiaan istumalla tyhjään tuoliin 
paneelin edessä ja he voivat osallistua keskusteluun vain, jos koordinaattori antaa heille 
mahdollisuuden puhua. Heti kun he ovat esittäneet asiansa (ei vuoropuhelua) he palaavat 
takaisin yleisöksi. Koordinaattori luo asianmukaisen ilmapiirin elävälle vuoropuhelulle ja 
jakaa kaikille edustajille tasaisesti puheenvuoroja ja aikaa. 

 

tavoite / tarkoitus:  
Joskus ihmiset kiinnittyvät omiin ajatuksiinsa ilman, että loisivat kokonaisvaltaisempia 
näkemyksiä tai olisivat tietoisia vastakkaisista näkemyksistä. Ennakkoluulot, pakkomielteet, 
väärät tiedot ovat "huonoja konsultteja" henkilölle ymmärtää ja hallita omia taitojaan ja 
tehdä selkeitä päätöksiä. Tämän harjoituksen tavoitteena ei ole antaa vastauksia tai löytää 
ratkaisuja, vaan sen tavoitteena on valaista erilaisia näkökohtia ongelmaan. 

 

Kysymyksiä keskustelulle:  
Kuultuasi erilaisia näkökohtia asiasta, muutitko omaa käsitystäsi asiasta? 
Jos et muuttanut käsitystäsi, niin saitko käsitykseesi uusia näkökulmia? 
Kuinka paljon harjoittelit ja käytit henkilökohtaisia taitojasi ollessasi rauhallinen kuuntelija 
tai sosiaalisia taitoja, kuten yhteistyötä, oikeudenmukaisuus, objektiivisuuteen? 

 
Lähde:  
Intercultural learning in youth exchanges, Mark Taylor, Strasbourg, 1997  
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Ryhmän tunnepuolinen sopimus 

 
aikaraja: ~ 45 min. 

 

sijainti: huone                          
 

 

osallistujat: koko ryhmä 
 

 

materiaalit: huopakynä, A4 paperi, kynät, fläppitaulut, musiikki             

 

menettely: Taustalla kaunista musiikkia, kouluttajat jakavat yhden A4 paperin jokaiselle 
osallistujalle ja pyytävät heitä piirtämään ympyrän, jossa on muutamia säteitä. Sitten he 
pyytävät heitä pohtimaan luokkahuoneeseen liittyviä kokemuksia, kun he olivat koulussa, 
josta he eivät pitäneet. He kirjoittavat jokaiselle säteelle avainsanan esim stressi, riitoja, 
huonoja pisteitä jne. Sitten he pyytävät kääntämään paperin ja piirtämään toisen ympyrän, 
jossa on säteitä joihin he kirjoittavat niitä luokkahuoneeseen liittyviä kokemuksia, joista he 
erityisesti pitivät koulussa esim. ystävyys, pelejä jne. He muodostavat parit ja keskustelevat 
ympyröistään. Keskusteltuaan muutaman minuutin he muodostavat ryhmiä, joissa on 4-6 
henkilöä ja tekevät luettelon positiivisista ja negatiivisista tunteista ja tilanteista, mukaan 
lukien kaikki ideat. Seuraavaksi kouluttaja kysyy heiltä ", jos haluat saada hyvän luokan 
ryhmästämme, mitä pitäisit luettelosta ja mitä ottaisit pois?”. Kouluttajat korostavat 
osallistujien toiveita ja lisäävät omia toiveitaan. "On erittäin tärkeää, että kouluttajat ovat 
mukana lisäämässä omia toiveitaan a) täsmällisyys ajan suhteen, b) matkapuhelimet ovat 
äänettömällä, c) kaikki osallistujat ovat velvollisia tiedottamaan poissaoloista ajoissa jne. 
Lopussa kouluttajien esittävät ryhmälle sopimukseen kuuluvia asioita, josta ei neuvotella i) 
ei sanallista eikä fyysistä väkivaltaa, ii) ei ironiaa, iii) ei tupakointia, juomista, syömistä 
luokkahuoneessa. Useimmissa tapauksissa nämä ehdot eivät ole tarpeen. Tämän prosessin 
jälkeen emotionaalinen sopimus on valmis ja kaikki kouluttajat ja koulutettavat 
allekirjoittavat sen. On erittäin tärkeää, että kaikki, mikä saattaa aiheuttaa ongelmia on 
otettu sopimuksessa huomioon. Sopimus tulee sijoittaa sellaiseen paikkaan, että kaikki 
osallistujat näkevät sen koko ajan. Jos jotkin sääntöä rikotaan, niin on luotava uusi sopimus 
ja sitä ennen on käytävä vakava keskustelu. 

 

tavoite / tarkoitus:  
Emotionaalinen sopimus on vuorovaikutteinen prosessi, joka tekee selväksi halut ja tarpeet 
ja luo puitteet, jotka kaikki osallistujat ovat yhdessä päättäneet (kouluttajat ja 
koulutettavat). Tämä prosessi tuottaa tietoisuutta ja sitoutumista jäsenten kesken ja 
edesauttaa oppimista koulutuksessa tai tukee ryhmädynamiikkaa. Emotionaalinen sopimus 
on erittäin tärkeä väline aikuisten koulutuksessa ja elinikäisessä oppimisessa, koska henkilö 
on aina oppimisprosessin subjekti eikä kohde. 

 

Kysymyksiä keskustelulle:  
Mitä mieltä olet siitä, että sopimus on yhdessä päätetty? 
Mikä oli vaikeata tai helppoa tässä prosessissa? 

 
Lähde:  
« Touching the circle »  prevention project for students – publication of Movement « PRO-
TASI », Patras. 
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Jalanjälkiä pitkin 

 
aikaraja: 60 min 

 

sijainti: yksi iso huone 

 

osallistujat: 15 henkilöä 

 

materiaalit: kynät, liimapaperi, 9 tarraa, 3 koria and 3 symbolista estettä 

 

menettely:  
Osallistujat on jaettu kolmeen ryhmään, jakotekniikkana on käytetty kolmea erilaista 
palapelin muotoa. (Heille on esitetty kolme kuvaa A4-paperilla, joista kukin on leikattu 
viideksi kappaleeksi. He yrittävät koota palapeli ja näin he muodostavat ryhmät, viisi 
henkilö kussakin ryhmässä.) 

 
Lähiryhmässä (kotiryhmä) he työskentelevät näiden tavoitteiden mukaiseti:: 
"Menemme takaisin maihimme, sinun täytyy toteuttaa lentäjäkoulutusta, joka koskee 
henkilökohtaisia, sosiaalisia ja itsensä johtamisen taitoja. Sinua pyydetään määrittämään 
kolme tärkeää vaihetta, jotka ovat tarpeen, jotta voit järjestää koulutusta paremmin. 
Viiden teistä täytyy valita: 
 yksi henkilö on vastuussa koulutuksen järjestelyistä (henkilö voi myös olla kouluttaja, 

mutta se ei ole välttämätöntä), 
  kaksi henkilöä keräävät organisoijalle materiaalia, jota tarvitaan organisointiin ja 

koulutukseen ja 
 kaksi henkilöä keskittyvät esteisiin, joita organisoijan on otettava huomioon 

jokaisessa vaiheessa 
Viimeinen päätös jokaisessa vaiheessa on organisoijalla, muut neljä henkilöä toimivat 
konsultteina organisoijalle”. 
Jotta harjoituksesta tulee mielenkiintoisempi, olemme tehneet piirroksen, joka näyttää 
jokaisen paikan huoneessa. 

 

tavoite / tarkoitus: To practice a plan for their work in a real life situation predicting the 
barriers and difficulties with the aid of other people in a group task. Harjoitella 
suunnitelman tekemistä todellista työtä varten ja ennustaa esteitä ja vaikeuksia muiden 
ryhmäläisten tehtävien avulla. 

 

 

kysymyksiä keskustelulle: 
 Millainen prosessi oli? 
 Miltä resurssit ja esteet tuntuivat? 
 Mitä asioita tunnistit itsesi johtamisesta? 
 Miten tämä harjoitus sopi teidän ryhmällenne? 
 Tuntuiko, että tämä harjoitus auttoi organisoimaan ja kehittämään johtamisen 

taitoja? 
 Mitä korjauksia pitäisi tehdä tämän harjoituksen parantamiseksi? 
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