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Leena Kuuren kuvaamien opetusprojektien perustana on yhteisöllinen ja vuorovaikutuksellinen lähtökohta: kielen 

oppiminen on nimenomaan yhteisöllistä ja vuorovaikutuksellista. Suunnittelussa ei lähdetä liikkeelle teknisistä ratkaisuista, vaan 
ensin suunnitellaan projekti ja pedagogiset ratkaisut ja niihin sidotaan sopiva tekniikka. 

Oulun yliopistossa englantilaisen filologian opiskelijat suunnittelevat ja toteuttavat osana opintojaan kouluprojektin, jossa 
keskitytään tuottamaan vuorovaikutusta tukeva, luonteva oppimisympäristö englannnin kielen opiskeluun peruskoulussa. 
Kuure kertoi esimerkiksi seuraavista projekteista, joita opiskelijat ovat toteuttaneet pääosin 9–15-vuotiaiden koululaisten kanssa: 

BEEHIVE 

Toiminnassa on ollut mukana monenikäisiä lapsia ja nuoria 120 oppilaan joukko kouluista ympäri Eurooppaa. Suuren 
osallistujajoukon vuoksi toiminta on jaettu ryhmiin, mehiläispesiin, joissa kussakin on osallistujia jokaisesta mukana olevasta 
koulusta ja joissa tehdään samoja asioita kaikkien ryhmien kanssa. 

Jokaisessa ryhmässä on omat tuuttoreina toimivat opettajaopiskelijat. Tuutoreiden vastuita on jaettu: joku kiinnittää huomiota 
sisällöllisiin kysymyksiin, toinen rohkaisemiseen ja kolmas esimekriski toiminnan ajanhallintaan. 

Pienryhmien lisäksi Beehivessä on ryhmille yhteinen toiminnallinen paikka, Honey pot, joka on tarkoitettu lisätehtäviksi niille, 
jotka ennättävät ja haluavat enemmän. 

Toiminta jaksottuu kolmeen vaiheeseen: tutustumiseen, tutkimiseen ja yhteistyöhön. Tutustumisvaiheen tarkoitus on 

lämmitellä ja virittäytyä verkkotyöskentelyyn, kehittää vieraan kielen vuorovaikutustaitoja ja tutustuttaa työkaluihin. 
Tutkimisvaiheen aikana oppilaat esittelevät omaa elinympäristöään muille linkein, piirustuksin, tekstein, kuvin, kysymyksin ja 
vastauksin. Samalla kehittyvät sanavarat ja tiedonhaun taidot. Yhteistyövaiheessa aiemman työskentelyn pohjalta jatketaan 

harrasteryhmissä, joissa kerätään muun muassa monikielistä sanakirjaa, keskustellaan harrastuksista ja esimerkiksi pidetään 
tietokilpailuita. Lopun yhteistyöhön liittyy paljon intensiivistä sanastotyötä. 

LIFE IN CYBER CITY 

Projektissa on ollut mukana viidesluokkalaisia Kellosta ja Kajaanista. Työskentely rytmittyy vuorokauden aikojen mukaan, ja 
joka vaiheessa keskitytään kunkin vuorokaudenajan tyypillisiin tilanteisiin. Projektissa on koettu innostavana roolihahmojen 
takana toimivat eläintuutorit (esim. Donny the Dog) ja eläin-chat, joista ovat innostuneet sekä oppilaat että tuutorit ja ohjaajat. 
Chattikeskustelun on todettu vahvistavan myös taitoja, joita tarvitaan suullisissa tilanteissa (mm. nopea vuoronvaihto ja 
merkitysneuvottelut puheena olevasta aiheesta ja kielellisistä seikoista). 

ENGLISH CAFÉ 

English Café on projekti, jossa mukana on ollut eri-ikäisiä osallistujia, mikä on toiminutkin suunnittelun yhtenä lähtökohtana. 
Kahvilapöydissä asiakkaat keskustelevat omista aihepiireistään kuten työnhausta, luetuista kirjoista ja tulevaisuuden visioista. 
Miten voidaan murtaa ikämuurit verkkotyöskentelyssä? Toiminta onkin suunniteltu monien muunneltavien tehtävien varaan. 

Esimerkiksi työnhaun tiimoilta kohtaava pöytäporukka voi tehdä videomuotoisen portfolion tai ansioluettelon – 
ammattikorkeakoulun opiskelija ja TET-paikkaa etsivä koululainen tuottavat sen vain omien tarpeidensa ja taitojensa mukaisesti. 

* * * 

Jatkossa Leena Kuure toteaa edessä olevan siirtymisen opiskelijaprojektista oppilasprojektiin, jossa oppilaat osallistuisivat 

vahvasti jo toiminnan suunnitteluun: tekisivät oppimisprojektin toisille oppijoille. Lapset ja nuoret tuntevat verkon välineitä ja 
osaavat päättää, mitä teknistä vimpainta käytetään mihinkin tarkoitukseen. Näin välineiden käyttö olisi entistä luonnollisempaa 
oppimisen ja työskentelyn tukena. 
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