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Tarja Virtanen opettaa A2-saksaa etänä Iitin kyläkouluihin. Opetus on kaikkiin ryhmiin etänä, ja välimatkaa on parhaimmillaan 
40 kilometriä. Aikaisemmin vanhemmat ovat kuljettaneet oppilaita kielten opetukseen, ja aloite etäopetuksen järjestämiseen 
lähtikin voimakkaasti liikkeelle vanhempien aloitteesta. 

Etäopetuksen aloittamisesta pidettiin tiedotustilaisuus demoineen. Keskustelujen ja kuuntelun kautta ennakkoluuloista ja 
peloista päästiin yhteistyöhön. Mukaan lähti kolmen koulun oppilaita yhteensä kahdeksan, ja etäopetusalustaksi valikoitui 
WebLI. Ennen opetuksen alkua asennettiin tarvittava tekniikka etäkouluille, ja Tarja Virtanen perehdytti etäkoulujen 
henkilökunnan. 

Tarja Virtasen opetukselle ominaista: 

 Koko etäryhmän ryhmäyttäminen tärkeää: Alussa kolmen viikon ajan lähitunteja, joihin kunta kuljettaa oppilaat. 

 Tämän jälkeen etätunteja 2 x 45 min viikossa. 

 Noin neljän viikon välein lähitunti. 

 Opettaja itse joutununt aluksi etsimään lukujärjestyksestä kaikkien lukujärjestykseen sopivan ajan. 

 Erityisjärjestelyt onnistuvat etäopetuksessa hyvin. Koulunkäynninohjaaja on apuna, parityöskentely onnistuu. 

 Koulusta poissa olleet ovat osallistuneet kotoa käsin lähes aina etäopetukseen. 

 Palautteet opetuksesta olleet aina myönteisiä. 

Opetus sujuu suunnittelemalla: 

 Tarkka suunnitelma etätunnille + varasuunnitelma! 

 Verkkoon lyhyempi suunnitelma ohjaajia ja oppilaita varten. 

 Opettajan kannattaa käyttää selkeitä ohjeita ja lyhyitä lauseita. 

 Opettaja kirjautuu ajoissa tunnille ja tarkistaa äänet ym:t tekniset seikat. 

 Tunnin alussa kuulumisten vaihto. 

 Läksyjen tarkistus, uusi asia jne. 

 Tunnilla käytetään verkkotehtäviä, joista osa on opettajan itse laatimia, osa valmiita verkosta. 

 Etänä toimii paljon sama kuin lähitunnillakin: videon katselu, siitä sanojen poiminta; Piirrä & Arvaa -peli; 
muistipelitehtävät; yhdessä lukeminen; yhdistä ja opettele; sanaristikot… 

 Tunnin lopussa hyvä olla loppuhuipennus, kuten jokin laulu tai video, jolloin oppilaiden on kiva tulla tunnille uudestaan. 

 Opetus on suljetuissa ympäristössä, mutta sitä tukee avoin www-sivusto 
(http://peda.net/veraja/iitti/lukio/saksa/etaopetus), josta löytyvät muun muassa ohjeet ja oppikirjan mukainen 
opetusohjelma, tiedot kuljetuksista lähitunneille ja etäohjaajien sivut. 

Lähitunneilla: 

 Vaihdellaan työmuotoja 

 Harjoitetaan suullista kielitaitoa 

 Liikutaan, pötkötellään 

 Videoidaan, leikitään 

 Pelataan pelejä 

 Juodaan glögiä 

 Jne. 

Etäopetuksessa koetaan oppimisen iloa! 
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