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7.Kuvaile kaksi oppitunneilla käytettävää työtapaa, 

jotka ovat sinulle mielekkäitä oppimisen kannalta?

Opettajajohtoinen

 Opettaja selittää teorian omin sanoin ja 
käyttää esimerkkejä

 Opettajajohtoinen opetus, yhdessä tehtävät 
muistiinpanot ja ryhmäkeskustelut

 Opettajajohtoinen opetus ja itsenäisesti 
työskenteleminen

 Opettajajohtoisuus ja keskusteleminen

 Teoria opettajajohtoisena, lopputunti 
itsenäistä työskentelyä

Ryhmätyöt, ryhmäkeskustelut, tiimityöskentely

 Ryhmätyöt ja tehtävien tekeminen

 Ryhmätyöt ja tehtävien teko, joihin voi 
opettajalta pyytää apua.

 ryhmätyöt ja kaverin kanssa asioiden ääneen 
pohtiminen

 tiimityöskentely ja opettajajohtoinen opetus

Itsenäinen työskentely

 Itsenäinen työskentely ja ryhmätyöt

 Itseopiskelu, tehtävien teko

 Itsenäinen opiskelu ja asioiden soveltaminen

Muita kuvattuja työtapoja

 Parin kanssa työskentely ja walk and talk

 työpajat, ryhmäkeskustelut

 Keskusteleminen ja avoimen ilmapiirin 
edistäminen esimerkiksi ryhmätyöskentelyn 
avulla.

 Videotallenteet, opettajalähtöisyys



8. Miten koulu voisi auttaa sinua 

oppimisessasi ja jaksamisessasi?

Opiskelutekniikoita, yksilöllistä apua

 Mahdollisuus tavata psykologia tms.

 Enemmän tietoa opiskelutekniikoista ja ei 
anna niin paljon läksyä.

 Uusia ja erilaisia oppimistyylejä

 Antaa neuvoja parempaan ajanhallintaan

 Vähentää paineita ja odotuksia

 Olisi mahdollisuus edetä hitaammin ja 
opiskella tarpeellisimmat asiat.

Tsemppiä, rentoutta ja hyvää 
ilmapiiriä

 Opettajilta enemmän yksilöllistä palautetta 
ja tsemppiä

 Hyvä vuorovaikutus oppilaiden ja opettajan 
välillä auttaa oppimisessa ja jaksamisessa

 Oppituntien hyvä ilmapiiri auttaa jaksamaan 
ja tekee oppitunneilla olemisesta mielekästä.

 Rennompi ilmapiiri...epäonnistuminenkin 
vahvistaa ja vie eteenpäin -ajattelumalli.

Taukoja,  ilmaista välipalaa, 
erilaisuutta, muutakin kun koulua

 Tunneilla tulisi pitää lyhyitä taukoja, jolloin 
esimerkiksi voisi käydä pienellä kävelyllä.

 Kasvisruoat kaikille linjastoille ja ilmainen 
välipala

 koulu voisi alkaa myöhemmin x3

 Oppitunneille voisi lisätä rentoutushetkiä

 Ehkä joku asiaan perehtynyt henkilö, jonka 
luona jokaine kävisi juttelee pari kertaa 
vuodessa

Palautusten  tasaisempaa jakautumista,  
EI  niin paljon  palautuksia jakson 
puoliväliin

 Opettajat voisivat ottaa enemmän huomioon, 
että jakson aikana hommat eivät kasaantuisi 
liikaa.

Oma asenne kohdalleen , koulu tukee 
hyvin




