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Virpi Pere kertoi etäopetuskokemuksistaan 2,5 vuoden ajalta Tampereella, jossa etäopetusta on annettu kaupungin sisällä 
saksan kielessä. Etäopetuksen perusteina ovat olleet muun muassa kielivaihtoehtojen lisääminen kouluissa, oppilaiden 
hankalat tai vaaralliset siirtymiset koululta toiselle, oppilaiden mielenkiinnon herättäminen erilaisella opetusmenetelmällä ja 
yksinomaan erilaiset etäopetuksen mahdollisuudet opetuksen toteuttamiseen. Opetusryhmässä oppilaita on ollut yksitoista, ja 
opetus alkoi syksyllä 2010. 

Opetuksen alussa tukea hankkeeseen toi VIRTA-hanke, jonka kautta Pere sai etäopetukseen koulutusta ja vertaistukea, jonka 
hän koki tärkeäksi. Hän toi esille, että opettajan tieto- ja viestintätekniikan käyttötaidot saisivat olla alussa jo hyvät, mutta hän on 
oppinut työn mukana. Tekniset ongelmat opetuksen järjestelyissä ovat kuitenkin todellisia, ja ne on pystyttävä ratkomaan. Välillä 
atk-tukena on toiminut oma aviomies. Kielitivoli-hanke avusti välineiden hankinnassa. Etäkoululla valvojaksi pestattiin koulun 
rehtori, lähikoululla ei ollut erillistä avustajaa. 

Pere kertoi monia esimerkkejä siitä, mikä etäopetuksessa voi osoittautua haasteeksi. Seuraavia asioita kannattaa pohtia ja 
niihin kiinnittää huomiota etäopetusta suunniteltaessa: 

 Teknisen tuen toimivuus 

 Suotuisa asenneilmasto 

 Toimintamallien luominen uusiin tilanteisiin 

 Oppilaiden motivaatiokysymykset 

 Rohkaisu vieraan kielen käyttämiseen 

 Kameran teknisiin ominaisuuksiin tutustuminen ja sen rajoitusten huomioiminen 

 Kirjallisen kommentoinnin välttäminen puhumisen sijaan – puhumiseen kannustanminen 

 Opettajan yksinpuhelun minimoiminen 

 Etäopetuksen sijaisjärjestelyt 

 Oppilasryhmän kanssa tehtävien pienten retkien järjestelyt etäryhmän kanssa? 

 Toimivat opetustilat kuntoon 

 Resursseista avoimesti puhuminen ja kulujen hyväksyminen – myös etäkoulun kirjahankinnat 

 Opettajan ajankäytön hallinta – valmistelu vie valtavasti aikaa! 

 Opettajan riittämättömyyden tunteiden työstäminen 

 Oppilaiden ergonomiset asiat – missä on esim. kirjan paikka tietokonepöydällä, sylissäkö? 

 Muut käytettävissä olevat resurssit, kuten soveltuvat oppimisympäristöt 

 Miten luoda opetukseen luokkahuoneen tuntua? 

 Miten ylläpitää aitoa yhteisöllisyyttä ja kannustaa jakamiseen? 

 Mistä lisää visuaalisuutta esimerkiksi AC-sessioihin? 

 Virtuaaliympäristöjen (kuten SecondLife, Habbo) käyttö tukena? 

 Oppilaiden verkko-oppimisen taitojen tukeminen ja kehittäminen! 

 Opettajien yhteistyön tukeminen, yhteisten foorumien luonti – muuten etäope jää kovin yksin! 

Toimivia työskentelymuotoja ja yhteistä tekemistä etäopetuksessa: 

 Leikit, pelit 

 Kysymykset ja vastaukset 

 Laulut ja laululeikit 

 Breakout-työskentely (ryhmätyöt) 

 Huippusuosittu Piirrä & Arvaa -peli 

 Muistilappujen (Notes Adobe Connectissa) käyttö oppilaiden työskentelyyn, jota opettaja voi seurata reaaliajassa ja 
kommentoida 

 Kyselyt (Polls AC:ssa) aihepiiristä myös tykättyjä 

 Erittäin suosittuja olleet oppilaiden omat PowerPoint-esitykset 

 YouTube-aineistot, erityisesti Extr@ auf Deutch -ohjelmat  

 Musiikkivideot 

 Oma saksan opetuksen Facebook-ryhmä (opettajalla tätä varten erityinen opettaja-profiili) saksankielisen materiaalin 
jakamiseen ja kommentointiin 

 Valmiit nettitehtävät (etsimiseen menee aikaa!) 

Haasteista huolimatta Pere pitää etäopetusta mainiona tapana järjestää ja monipuolistaa opetusta. 
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