Koulufoorumi 20.11.2013
Teemana tieto- ja viestintätekniika opiskelun apuna ja kohteena sekä
huolten käsittely.
Foorumille osallistuvat oppilaat ja opiskelijat kertoivat omien koulujensa toiveet tieto- ja
viestintätekniikan käyttöön ja huolten käsittelyyn liittyen.
Miten tieto- ja viestintätekniikkaa (kannettavat, tabletit, kännykät) voi käyttää opiskelun apuna?
Mitä tieto- ja viestintätekniikkaan liittyvää oppilaat haluavat oppia koulussa?
Mitkä ja miten huolet on parasta ottaa puheeksi koulussa?
Millaista apua lapset ja nuoret kaipaavat?
Lisäksi yhdessä arvioitiin viime vuoden koulufoorumin toimenpide-ehdotusten toteutumista
kouluissa.

Koulufoorumin tulos
Suluissa on ehdotusten saamat äänimäärät.
Miten tieto- ja viestintätekniikkaa (kannettavat, tabletit, kännykät) voi käyttää opiskelun apuna?
Internetin hyödyntäminen (19)
Älytauluja kouluille (15)
(aktivoi oppilaita, oppimispelejä, interaktiivisuus, hyvä oppimisen rytmi, selkeys,
havainnollistaa, ryhmätöiden esittely näppärää älytaululla)
Tietokoneet, tabletit ja kännykät kaikki käyttöön (14)
Oppikirjat kokonaan tai osittain sähköisiksi (10)
Elokuvien tekeminen (7)
Videokameroita ja kameroita kouluille (1)
Lukio: Muistiinpanot, nettitehtävät, e-kirjat, tiedonhaku, laitteiden ryhmätilaukset, yhteensopivat
ohjelmat, omat laitteet pitäisi sallia, opettajat käyttävät ohjelmia, jotka eivät aiheuta
yhteensopivuusongelmia
Mitä tieto- ja viestintätekniikkaan liittyvää oppilaat haluavat oppia koulussa?
Monipuolisesti kuvanmuokkausta, tiedon etsintää, musiikin tekemistä, 10-sormijärjestelmä,
kirjoitusohjelmien opettelua (21)
Omat nettisivut ja blogin kirjoittaminen (13)
Videoiden tekeminen ja editointi (10)
Hyvät ja huonot puolet liittyen esim. kuvien jakamiseen, mielipiteiden kirjoittamiseen (8)
Tietokoneella olevat oppimispelit
Lukio: yhteinen peruskoulutus laitteistoihin ja ohjelmistoihin, vertaistuki
Mitkä huolet on parasta ottaa puheeksi koulussa?
Oppimis- ja keskittymisvaikeudet sekä suorituspaineet (22)
Oppilaiden väliset suhteet, kiusaaminen, kaverisuhteet (16)
Terveyteen liittyvät huolet esim. päihteet, ravinto ja uni (12)
Kodin huolet (4)
Lukio: uniongelmat, keskittymisvaikeudet, koulumenestys, päihteet, ravinto, kodin huolet,
kaverisuhteet ja niistä johtuvat huolet, parisuhdehuolet, koeviikko, vuosikurssin / luokan
yhtenäisyys, yo-kirjoitukset, tulevaisuus
Miten huolet on paras ottaa puheeksi?
Mahdollisuus päästä nopeammin ja helpommin kuraattorille ja erityistyöntekijöiden tulisi olla
tuttuja (22)
Yhdistäviä tapahtumia ja projekteja (18)
Opettajille enemmän aikaa oppilaiden kuuntelemiselle (12).
(12) Nuorilla kynnys on iso mennä
juttelemaan aikuiselle. Aikaa ei ole riittävästi mennä puhumaan tunnin jälkeen.
Enemmän kyselyitä (9)
Oppimisvaikeuksissa opettajan kanssa kahdenkeskiset keskustelut (6)
Lukio: ehkäisevä huolehtiminen, erityistyöntekijöiden tulisi olla tuttuja, yhdistäviä tapahtumia ja
projekteja yli vuosikurssien, oppimisvaikeuksissa opettajan kanssa kahdenkeskiset keskustelut,
enemmän aikaa opon kanssa
Millaista apua lapset ja nuoret kaipaavat?
Kannustusta (18)
Apua sosiaalisissa taidoissa (11)
Apua, jos kiusataan (10)
Ensiaputaitojen kertausta (9)
Oppilaat voisivat laittaa huolia laatikkoon nimettömänä, ja luokka käy yhdessä asiat läpi (7)
Tukiopetusta (5)
Lukio: herättelyä ammatinvalintaan aikaisemmin, aineenopettajilta opiskelutekniikoita, TET lukioihin,
enemmän opiskelutarjonnan esittelyä myös käytännön puolella

