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Ready Steady Robot (sopimusnumero: 2018-1EE01-KA201-047128) on Euroopan

komission tukema projekti. Tämä asiakirja heijastaa vain kirjoittajiensa näkökulmia,

eikä komissiota voida pitää vastuussa asiakirjassa esitetyn tiedon käytöstä.



Projektissa kehitetään metodologinen viitekehys, jonka tavoitteena on

edistää opettajien ja muiden robotiikan parissa työskentelevien keskeisiä

tietoja ja taitoja. Viitekehys tehdään E-kirja-formaattiin, ja kirjassa on

ISBN-koodi niille, jotka haluavat tulostaa sen.   Tämä kulttuurienvälinen

viitekehys koostuu seuraavista sisällöistä:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tämän viitekehyksen tavoitteena on tukea opettajia, pedagogista

henkilökuntaa, rehtoreita ja esimiehiä, kouluttajia, päätöksentekijöitä

sekä sidosryhmiä ja osakkaita hyödyntämään RSR-projektissa kehitettyä

materiaalia.   Kokonaisuus yhdistää projektien tulokset metodologiseksi

kuvaukseksi ja käytännön ideoiksi materiaalin soveltamiseksi eri tasoilla:

kansallisella, alueellisella ja paikallisella. Asiakirja sisältää myös opinto-

ohjelman, joka perustuu projektista saatuun materiaaliin. Se toteutetaan

virallisena, akkreditoituna koulutuksena LUMA-alan ammattilaisille ja

opettajille. Koulutuksen kurssisuunnitelmassa kuvataan koulutuksen

kesto, aiheet, sisällöt ja käytettävät työkalut.

 

 

 

 

 

 

Laatija: ELDERBERRY AB

Koulutukselliset esseet ja tapauskertomukset innovatiivisista

metodeista, joita hyödyntämällä voidaan kehittää videoita robotiikan

e-oppimiseen. 

Yleiseurooppalaiset toimivat käytänteet (Mikä toimii? Miksi se toimii?

Miten se toimii?) e-oppimiseen ja ohjevideoiden tekemiseen.

Didaktisia huomioita siitä, miten opettajat ja muut LUMA-alan

ammattilaiset voivat hyödyntää metodologista viitekehystä

edistääkseen robotiikan oppimista ja opettamista. 

Keskeisimmät käsitteet ja niiden määritelmät ymmärtämisen ja

yhteensopivuuden varmistamiseksi.
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SISÄLTÖ





Ready Steady Robot- projektin (RSR) yhteydessä tehdyistä tutkimuksista on

selvinnyt, että matemaattis-luonnontieteellisten (LUMA) aineiden opettajien ja

ammattilaisten saama koulutus projektin kattamalla aihealueella on minimaalista,

eikä oikeastaan missään Euroopan maassa ole riittäviä koulutusrakenteita sen

opettamisen ja oppimisen tukemiseen. RSR:n tavoitteena on opettajien

kouluttaminen niin, että opettajat ymmärtävät dokumentoinnin potentiaalin ja

tärkeyden robotiikan opettamisessa. Tämän vuoksi LUMA-aineiden opettajille luotiin

kurssi, jossa opetetaan dokumentaation ja videoinnin hyödyntämistä robotiikan

opettamisessa. Kurssille haetaan EU Europass-akkreditointia, ja koulutus luodaan

viittaamalla oppimistuloksiin ja opintopisteiden jakamiseen, mikä mahdollistaa

tulevan integroinnin eurooppalaisiin akkreditointijärjestelmiin. RSR-

koulutusmateriaalin ympärille luodaan tukiverkosto, joka tukee visuaalisten

oppimistapojen käyttämistä.  

 

Koulutus perustuu Elderberryn useissa EU-maissa toteuttamiin koulutusohjelmiin,

joita on toteutettu Erasmus+ KA1 -ohjelman kautta. (www.eucourses.eu.)

 

Projektin pohjana käytetään ElderberRy AB:n kehittämää ruotsalaista koulutustapaa,

joka on todettu toimivaksi opettajien kouluttamiseen edellä mainituilla aloilla.

 

Tämä opetusohjelma on keskeinen RSR-projektille ja on tärkeä osa LUMA-alan

opettajien, ammattilaisten ja kouluttajien työvälineistöä.  

 

RSR-projektin kehittämä kouluttajien työkalupakki sisältää seuraavat osat:

 

a. Video 1.  Älypuhelimien ja tabletien käyttäminen videodokumentaatiossa

b. Video 2. Haastattelujen tekeminen älypuhelimella tai tabletilla

c. Video 3. Robottien kuvaaminen älypuhelimella tai tabletilla

d. Esimerkkejä yhteistyökumppanien tekemistä hyvistä proaktiivisista videoista

e. Esimerkkejä First Lego League -kisoista

J O H D A N T O
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Videodokumentointi on luonnollinen tapa

tehdä oppimisesta näkyvää, kun

vaaditaan näyttöä siitä, että oppilaille

asetetut oppimistavoitteet täyttyvät.

Yhteistyö vahvistaa myös

luokkahuoneyhteisöä, ja opettajat,

vanhemmat ja oppilaat voivat pohtia

yhdessä oppimisprosessia  Onnistuneessa

video-dokumentoinnissa huomioidaan

kohdeyleisö ja videon tarkoitus. Lisäksi

valittu formaatti riippuu dokument-

aatiota tekevästä henkilöstä ja siitä,

miten oppilaat ottavat osaa

kokonaisuuteen. Jos halutaan esimerkiksi

osoittaa perheille ja henkilökunnalle, 

miten vaikka jokin matematiikan tai

luonnontieteellisten aineiden

oppimistavoite täyttyy, voidaan käyttää

esimerkkinä videota, jossa oppilaat

osallistuvat oppimistavoitteen mukaiseen

toimintaan. Näyttönä voidaan käyttää

esimerkiksi videoita, joissa oppilaat

käyttävät robottia. Videoon voidaan

sisällyttää oppilaiden kommentteja

tehtävästä ja taustatietoa oppilaan

oppimisesta. Selitys, jossa tuodaan esiin

oppimisen alkupiste ja sen tavoite, auttaa

yleisöä ymmärtämään videota.

1 . 0  V I D E O D O K U M E N T O I N N I N
T Ä R K E Y S
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Joka tapauksessa lopputuloksen laatu

riippuu opettajan kyvystä ymmärtää

lapsia, opetussuunnitelmasta ja

opetusstandardeista sekä opettajan

kyvystä hyödyntää videoteknologiaa

tarkkailussa ja dokumentaatiossa.

Näkökulmaa valitessaan opettaja saattaa

päättää videoida vain osan oppilaan tai

opiskelijan oppimisprosessista. Opettaja

voi käynnistää oppimisen

havainnollistavalla käytännön tehtävällä.

Video havainnollistaa oppimista

kirjoitettua dokumenttia tai valokuva-

dokumentaatiota syvällisemmin, sillä

videolla voidaan osoittaa, miten oppilas

ymmärsi tehtävän yksittäisiä osia.

 

 

 

Eräs tärkeä ja yleinen video-

dokumentaation aihe on yksittäisen

oppilaan kasvu ja kehitys. Kuten

aiemmista esimerkeistä nähdään,

dokumentoija on ensisijaisesti tutkija,

joka kerää mahdollisimman paljon tietoa

maalatakseen kokonaiskuvan

oppimisprosessista, oppimistavoitteista ja

niiden täyttymisestä.  
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Oppilaan yksilöllisen kasvun dokumentointi edellyttää huomattavan paljon

tutkimustyötä, sillä opettajan on tarkkailtava jokaisen lapsen kehitystä usealla eri

osa-alueella (esimerkiksi sosio-emotionaalisella, kognitiivisella, kielellisellä ja

motorisella) pitkän ajan kuluessa. Vain tehtyään tutkimustyön opettaja voi luoda

videon, joka kertoo realistisen tarinan lapsen kehittymisestä.

 

Opettajan on oltava tarkka ja pidettävä huoli siitä, ettei julkisilla alustoilla näytettäisi

yksityistä tai salaista tietoa. Useissa tapauksissa videon jakaminen yksityisemmässä

ympäristössä – kuten portfoliossa – on tarkoituksenmukaista. Yksilöllistä arvioimista

varten luodut portfoliot ovat erittäin hyvä formaatti kehitysprosessin

dokumentointiin. On suositeltavaa, että tällainen portfolio jaettaisiin yksityisessä

tilanteessa oppilaalle ja / tai oppilaan vanhemmille, jotta vanhemmille ei synny

tarvetta verrata omaa lastaan muihin luokan tai oppimisryhmän oppilaisiin.

Videodokumentoinnin käyttämiseen

luokkahuoneissa on useita tärkeitä syitä,

joista yksi on vastuuvelvollisuuden ja sen

täyttämisen osoittaminen. Opettajat ovat

vastuussa hallintovirkamiehille, perheille,

yhteisön jäsenille ja muille ihmisille, ja

videodokumentointia voidaan käytää

näyttönä oppilaan oppimisesta. Lisäksi

video-dokumentointi voi parantaa

opettajien ja oppilaiden välisiä suhteita,

opettamista ja oppimista. Työtapaa

hyödyntämällä opettajat oppivat

tuntemaan lapsia sekä omia

opetustapojaan ja niiden vaikuttavuutta

(Kroeger & Cardy 2006). Videoiden

toistuva tutkiminen auttaa opettajaa ja

oppilasta laatimaan oppilaan

kiinnostuksenkohteita vastaavan

yksilöllisen opetussuunnitelman (Seitz

2006).

1.1 MIKSI
DOKUMENTOIDAAN?

Videodokumentointi on hyvä työkalu, kun

vaaditaan näyttöä siitä, että oppilaat

saavuttavat asetetut tavoitteet. Helm,

Beneke, ja Steinheimer (1998) kutsuvat

ideaa “ikkunoiksi oppimiseen”, jolla

tarkoitetaan sitä, että dokumentoinnista

saadaan havaintoja oppilaan kehityksestä

ja oppimisesta.  Lisäksi he huomauttavat,

että kun opettajat dokumentoivat

oppimista monilla eri tavoin, he voivat olla

varmempia opetustyönsä merkityksestä

(1998, 24).

Videodokumentointi on parasta

toteuttaa yhteistyössä muiden

opettajien, vanhempien ja opettajien

kanssa oppimisen aikana tai pian sen

jälkeen.

MITEN
DOKUMENTOIDAAN?
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Videodokumentointi on prosessi, joka

opitaan, mahdollistetaan ja tehdään

vaiheittain. Useat opettajat

dokumentoivat oppilaiden oppimista jo

monin eri tavoin, esimerkiksi kirjoitetuilla

muistiinpanoilla, valokuvilla ja niin

edespäin. Dokumentaation

toteuttamisessa on useita sekä yksilöllisiä

että yhteisöllisiä vaiheita. Niillä

opettajilla, jotka tekevät yhteistyötä

oppiakseen lisää videodokumentoinnista,

on enemmän positiivisia kokemuksia kuin

niillä, jotka työskentelevät yksin. 

 

Videodokumentointi on parasta toteuttaa

yhteistyössä muiden opettajien,

vanhempien ja opettajien kanssa

oppimisen aikana tai pian sen jälkeen.

Dokumentointi voi olla palkitseva

prosessi, jonka aikana opettajat

ymmärtävät näytön keräämisen ja

editoidun videon tekemisen arvon.

1.2 DOKUMENTOINNIN
VAIHEET

Informaatio muuttuu syvälliseksi, kun

useampi opettaja, oppilas tai vanhempi

toimivat yhteistyössä ymmärtääkseen

jotakin tapahtumaa. Yhteistyö vahvistaa

myös luokkahuoneyhteisöä, ja opettajat,

vanhemmat ja oppilaat voivat pohtia

yhdessä oppimisprosessia.

Oppimistapahtumiin saadaan erilaisia

näkökulmia ja lisäsyvyyttä, kun niistä

keskustelee kaksi tai useampi ihminen.

Tullakseen dokumentoijaksi on ensin

ymmärrettävä, mitä tarkkailla ja mitä

kerätyllä tiedolla voidaan tehdä.   Ajan

ja harjoituksen myötä opettaja oppii,

miten olennaista ja tärkeää tietoa

kerätään.

1 Dokumentoinnin rajaus

“Mitä minun tulisi dokumentoida?”

Dokumentoijina opimme, miksi tieto on

tärkeää ja alamme ymmärtää

vidoeodokumentoinnin arvon eri yleisöille.

Dokumentoijan olisi tärkeää pitää mielessä,

että aivan kaikkea ei tarvitse kuvata, sillä

kun tietoa on liikaa, videon leikkaus ja

editointi käy mahdottomaksi. Ole valikoiva

ja mieti, miksi tietyt osa-alueet oppilaan

kehityksessä ovat arvioinnin kannalta

tärkeitä. Dokumentoinnista on hyötyä

myös oppilaalle ja opettajalle sen lisäksi,

että siitä on hyötyä hallintovirkamiehille ja

vanhemmille. Usein video-dokumenteista

saadaan oivalluksia oppilaan

ajattelutavoista, minkä avulla voidaan

laatia tulevia opetussuunnitelmia.

2 Teknologioiden ja niiden käytön

tutkiminen

Dokumentoijien on tutustuttava eri

laitteisiin ja älypuhelinten käyttöön

erilaisissa tilanteissa. (Katso opetusvideot

1,2 ja 3.)

3 Oppilaan työskentelyprosessiin

keskittyminen

Dokumentoijat oppivat videoimaan tiettyjä

asioita ja tapahtumia, minkä tarkoituksena

on saada käsitys oppilaan oppimisesta.

VAIHE:
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4 Informaation kerääminen 

Dokumentoijat yhdistelevät työskentelynäytteitä,

valokuvia, kuvauksia ja muuta sekalaista

informaatiota saadakseen käsityksen koko

oppimistapahtumasta. Dokumentoijat asettavat

kysymyksiä, reflektoivat, arvioivat, luovat

teorioita ja saavuttavat oppimistavoitteita

käyttäen video-dokumentaatiota apuvälineenään. 

5 Yhdistely ja tarinoiden kertominen

Dokumentoijat alkavat editoida videoita ja

rakentaa oppilaiden oppimistarinaa.

Videoleikkeistä tehdään slideshow-esitys, tai ne

muokataan yhtenäiseksi elokuvaksi, joka

näytetään oppilaille ja vanhemmille. Videot

kertovat tarinan, jossa on alku, keskikohta ja

loppu. Kerronnassa voidaan hyödyntää erilaisia

tuotoksia.

6 Päätöksenteon dokumentointi

Opettajat osoittavat olevansa ylpeitä

oppilaidensa työstä näyttämällä valokuvia ja

videoleikkeitä. Dokumentoijat omaksuvat

vaadittavat tekniset taidot ja pystyvät

keskittymään dokumentoinnissaan tärkeisiin

oppimistapahtumiin ja -kokemuksiin.

Dokumentoijat alkavat yhdistää oppilaiden

työskentelyä ja kokemuksia. Dokumentoijat

oppivat käyttämään videonäytteitä, ja voivat

yhdistää oppilaiden työskentelyn ja kokemuksen

opetussuunnitelmaan ja oppimistavoitteisiin.

Heistä tulee reflektoivia harjoittajia, jotka

pystyvät dokumentoimaan merkittäviä

tapahtumia, selittämään miksi ne ovat tärkeitä, ja

kannustamaan itseään ja muita näiden

tapahtumien pohtimiseen. Lopuksi dokumentoija

oppii, miten parhaiten tulkita ja esittää kerättyä

tietoa. Usein videoleikkeistä saadaan tärkeää

tietoa oppilaan ajattelusta, minkä lisäksi niitä

voidaan hyödyntää tulevaisuuden

opetussunnitelmien tekemiseen. Oppilaiden

oppimisen syventäminen on merkittävin

videodokumentaatiosta saatava palkinto.
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Oppilaista tulee entistä uteliaampia, kiinnostuneempia ja luottavaisempia, kun he

voivat miettiä kaikkea sitä, mitä he ovat saaneet aikaiseksi.

Valmistelu ja oppilaiden kokemusten esittäminen esimerkkien kautta toimivat

eräänlaisena kertauksena, jossa uudet havainnot voivat selkeytyä, syventyä ja

vahvistua.

Oppilaat oppivat ja innostuvat myös muiden oppilaiden töistä ja työskentelystä

esitettyjen videodokumenttien avulla.

Yhdestä ryhmästä tai oppilaasta tehty videodokumentti innostaa usein muita

oppilaita omaksumaan uudenlaisia työskentelytapoja ja oppimaan lisää jostakin

uudesta aiheesta.

1.3 OPPIMINEN TEHOSTUU

Huolitellut ja näyttävät videot voivat osoittaa oppilaille, että heidän työnsä,

tavoitteensa ja ideansa otetaan tosissaan.

Videoiden ensisijaisena tarkoituksena ei ole retostella tai olla pelkästään

näyttäviä.

Eräs tärkeä osa projektilähestymistapaa on dokumenttien näytteille asettaminen,

jossa jokin oppilasryhmä voi oppia muun ryhmän työskentelytavoista,

kokemuksista ja havainnoista.

Videodokumentointi rohkaisee oppilaita suhtautumaan oppimiseensa

vastuullisesti ja sitoutuneesti ja osoittamaan oppimisen iloa ja tyytyväisyyttä sekä

oppimisprosessiin että oppimistulokseen.

OPPILAIDEN IDEAT JA TYÖ OTETAAN TOSISSAAN

Videodokumenteista saadaan tietoa oppilaiden oppimisesta ja

oppimisprosesseista. Keskiössä on oppilaan kyky ymmärtää ja merkityksellistää

omaa oppimiskokemustaan.

Vaikka opettajat saavat usein tärkeää tietoa oppilaistaan suorassa

vuorovaikutussuhteessa, erilaisia medioita hyödyntävä videodokumentointi

mahdollistaa sen, että oppilaiden älylliset kyvyt ja taidot saadaan näkyviksi myös

muille ihmisille.

Videodokumentoinnin avulla saadan tietoa koko oppimisprosessista, sillä oppilaan

muodostamat teoriat,  hänen kiinnostuksenkohtensa ja ihmissuhteensa korostuvat

videolla.  

Keskustelua ja dialogia hyödynnetään niin, että oppilaille välitetään käsitys siitä,

että opettaja pyrkii tosissaan ymmärtämään heidän käsityksiään ja ideoitaan.

OPPIMINEN TEHDÄÄN NÄKYVÄKSI
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Yhtäjaksoinen suunnittelu perustuu työskentelyn arviointiin työn edetessä.

Opettajat   keskustelevat työskentelyn etenemisestä päivittäin yhdessä oppilaiden

kanssa, kun oppilas osallistuu moniin yksilö- tai ryhmätöihin usean päivän tai usean

viikon aikana. Opettaja esittää parannusehdotuksia ja uusia toimintatapoja

tuleville päiville.

Suunnittelupäätökset voidaan tehdä yksittäisten ryhmien tai oppilaiden

kiinnostuksenkohteiden, haasteiden tai kysymysten mukaan.

Aktiviteetteja ja tapahtumia ei suunnitella liian pitkälle, jotta

työskentelysuunnitelmat voidaan sopeuttaa oppilaiden kulloisinkiin kiinnostuksen

kohteisiin.

Opettajat reflektoivat keskeneräisiä töitä ja niistä käytyä keskustelua ja pohtivat

uusia suuntia tai reittejä työskentelylle.

Kun opettajat ja oppilaat suunnittelevat yhdessä ja ovat   kommunikaatioissaan

avoimia, työ on todennäköisesti kiinnostavampaa kuin jos oppilas suunnittelisi

työnsä itse tai jos opettaja ei olisi tietoinen lapsen kohtaamista haasteista ja

vastoinkäymisistä.

Kun lasta opettavat opettajat hyödyntävät videodokumentointia, he voivat tehdä

jatkuvaa suunnittelua ja arviointia yhdessä.

OPETTAJAT VOIVAT SUUNNITELLA JA ARVIOIDA YHDESSÄ
OPPILAAN KANSSA

Kun opettajat tarkastelevat oppilaan työtä ja valmistelevat työstä tehtävää

videodokumenttia, heidän ymmärryksensä oppilaan kehityksestä ja oppimisesta

syvenee.

Videodokumentointia hyödyntämällä voidaan muokata opetusstrategioita ja

saada ideoita uudenlaisista työtavoista.  

Käyttämällä videodokumentoinnin avulla kerättyä tietoa opettajat voivat tehdä

päätöksiä niistä tavoista, joilla jokaisen lapsen kehittymistä ja oppimista voidaan

parhaiten tukea.

Videodokumentoinnin avulla voidaan selittää, miksi jokin tietty asia oli tärkeä

oppimisen kannalta.

Videodokumentointi kannustaa opettajia ideoiden jakamiseen positiivisessa

hengessä.

Videodokumentoinnin avulla saadaan selville oppimistapahtuman tai -tehtävän

ongelmat.

Videodokumentoinnin avulla vanhemmat voivat oppia lisää lapsiensa tai

huollettaviensa oppimiskokemuksista koulussa.

1.4 OPETTAJAN TUTKIMUSTYÖ JA PROSESSI
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Vanhempien antamista videodokumentteja käsittelevistä kommenteista voidaan

saada myös hyödyllistä lisätietoa.

Kun vanhemmilla on mahdollisuus tarkastella oppimisprosessia, he voivat miettiä

samalla myös sellaisia tapoja, joilla he voivat käyttää aikaansa ja energiaansa

lapsen työskentelyn tukemiseen ja edistämiseen.

Vanhemmat voivat olla osallisena monin eri tavoin: he voivat kuunnella lapsen

suunnitelmia, auttaa lasta  löytämään tarvitsemansa materiaalin, antaa ehdotuksia

ja neuvoja, auttaa lasta muotoilemaan ideansa uudelleen ja kannustaa tätä

lukemaan kirjoja ja oppimateriaalia.

Opettajan kuvaus tapahtumasta / kokemuksesta / taidon kehittymisestä,

esimerkiksi valokuvat, videot ja kuvaukset roboteilla tehdyistä kokeista.

Valokuvat oppilaasta työn ääressä – esimerkiksi robottia rakentamassa.

Näytteet oppilaan työstä, esimerkiksi robotin rakentaminen jonkin tietyn

ongelman ratkaisemiseksi.

Oppilaan kommentit kokeistaan.

Opettajan tai vanhemman kommentit jostakin tapahtumasta luokkahuoneesta –

esimerkiksi "Oli todella mukavaa auttaa oppilaita saamaan robottitehtävänsä

valmiiksi".

Opettajan litterointi jostakin keskustelusta pienryhmässä tai uuteen aihepiiriin

tutustuttaessa.

Tärkeitä esineitä tai havaintoja, jotka liittyvät johonkin tapahtumaan /

kokemukseen tai taidon kehittymiseen.

1.5 ROBOTIIKAN VIDEODOKUMENTOINTI
TUTKIMUSNÄYTTÖNÄ





2 . 0  E S I M E R K K I V I D E O T

Opetusvideon tarkoituksena on tukea aloittelijoita kehittämään omia kuvaustaitojaan

mobiililaitteella. Lisäksi videolla annetaan vinkkejä hyvälaatuisen lopputuloksen luomiseen.
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2.1 ESIMERKKI 1  ALKEET VIDEODOKUMENTOINTIIN
ÄLYPUHELIMELLA

Valmistaudu kuvaukseen tarkastamalla laitelistasi ja ympäristö. Varmista, että sinulla on:

puhelin tai tablet-tietokone, 

tripodi eli kolmijalka
tasainen, vakaa alusta ja
jonkinlainen käsitys siitä, mitä
esinettä haluat kuvata ja miten
haluat sen sijoittaa. Tämä helpottaa
jälkieditointia huomattavasti.
Kun olet tehnyt tarkastanut, että
sinulla on kaikki mitä tarvitset,
aseta laita tripodiin.

       jolla kuvata



Avaa mobiililaitteesi ja varmista, että laitteesi akku on täysi.

Mene asetuksiin ja laita puhelimesi lentokonetilaan, jottei kuvauksesi häiriintyisi.

Mene seuraavaksi kameran asetuksiin skrollaamalla alaspäin – voit valita

ruudukkotilan helpottaaksesi kuvauksen kehystämistä.

Paina “tallenna video” -valintaa ("record video"), josta aukeaa videokuvauksen

laatuvalikko – useimmissa uusissa puhelimissa on 4K-vaihtoehto.

Varmista, että laitteesi on vakaa –  ja paina kameraikonia.

Valitse seuraavaksi videotila ja paina tallenna-nappia tarkistaaksesi videon laadun.

Voit kokeilla zoom-toiminnon käyttämistä ja varmistaa, että kuvaamasi esine

pysyy tarkennettuna.

Paina punaista nappia uudestaan lopettaaksesi videoinnin.

Käy läpi alla oleva lista, jotta kuvausprosessi sujuu mahdollisimman mutkattomasti:

- Pidä mielessä, että 4K:na kuvaaminen vie tilaa noin 5-7 megatavua / sekunti.

PRVAIHE 1.    ESIVALMISTELUT:EPARING TO FILM:
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Pohdi, mikä on riittävä määrä valoa. Liiallinen valo vaikuttaa valotukseen ja videon

laatu heikkenee.

Korjaa valotusta skrollaamalla alas ruudullasi muuttaaksesi valotusta

pimeämmäksi ja skrollaa ylös päästääksesi enemmän valoa kameran linssin läpi.

Valotuksen ja valaistuksen säätäminen:

VAIHE 2. KUVAAMISEN VALMISTELU:



Käyttääksesi automaattista tarkennusta laitteellasi, paina tallenna-nappia ja

varmista, että kuvaamasi esine on fokuksessa.

Korjataksesi fokusta, paina näytölläsi kohtaa, jossa esine on.

Tarkennuksen säätäminen: Voit lukita tarkennuksen ja valotuksen laitteellasi

varmistaaksesi, että kuvaamasi esine pysyy tarkkana – tämä asetus on automaattisen

sijasta manuaalinen ja pysyy päällä koko äänityksen ajan:

Korkeuden ja asennon säätö: Mieti, kuinka korkealla mobiililaitettasi olisi hyvä pitää

ja varmista, ettei se ole liian korkealla tai liian matalalla suhteessa kuvaamaasi

esineeseen. Haluat tietenkin, että kuva näyttää mahdollisimman selkeältä yleisöllesi.

a.      Kuvaa mieluiten vaakatasossa, jotta kaikki näkyisi ruudulla.

b.      Säädä laitetta ja varmista, että kuvauskohde on ruudun keskellä.
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Valmistauduttuasi kuvaamaan, puhdista taka- ja etukamera kuivalla

mikrokuituliinalla.

Pääkameran vaihtaminen etukameraan: Jos haluat puhua kameralle, varmista, että

laite on juuri ja juuri silmiesi alapuolella.

Kun kuvaat etukameralla, varmista, että valaistus on riittävä, että kamera on vakaa

ja että sormesi eivät ole kameran edessä.

VAIHE 3. ALOITA TALLENNUS:
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Kiinnitä huomiota muutoksiin: ole valmiina pysäyttämään videointi tai painamaan

tallenna-nappia uudelleen. Tämä auttaa tulemaan toimeen ulkoisten

häiriötekijöiden kanssa.

Hyödynnä eri kuvakulmia ja erilaisia ottoja: mieti, millaisia ottoja voisit kuvata,

esimerkiksi lähikuvia, laajakuvia tai sivukuvia. Mieti, miten saisit kuvattua

mahdollisimman kattavasti ja monipuolisesti.

Tripodin käyttäminen kameran kääntämiseen tai kallistamiseen: Tripodia

voidaan hyödyntää kameran asennon vaihtamiseen ja liikuttamiseen.

Lisäämällä videoosi liikettä, saat siitä mielenkiintoisemman, minkä lisäksi voit

kiinnittää yleisön huomion paremmin kuvauskohteeseen.

VAIHE 4. LIIKKEEN LISÄÄMINEN: HYÖDYNNÄ TARKENNUSTA JA
VALAISTUSTA

Kun olet valmis lopettamaan kuvauksen, paina punaista tallenna-nappia uudelleen.

Kuvaamasi materiaali tallentuu automaattisesti puhelimesi mediagalleriaan.

Katso kuvaamasi materiaali ennen lopettamista varmistaaksesi, että

kuvamateriaali vastaa laatuvaatimuksiasi.

Kuuntele tallennetta kuulokkeilla varmistaaksesi, että ääni kuuluu riittävän

selkeästi.

VAIHE 5. TARKASTA KUVAMATERIAALI: LOPETTAAKSESI
KUVAUKSEN PAINA TALLENNA-NAPPIA.



Aseta älypuhelimesi tai tabletisi tripodille varmistaaksesi, että kamera pysyy vakaana

ja että tarkennus toimii.  Varmista, että haastattelutila näkyy kokonaisuudessaan

ruudulla. Mieti tässä vaiheessa myös, onko taustalla tai ympäristössä häiriötekijöitä,

jotka voisivat viedä katsojien huomion pois haastateltavasta.

VAIHE 2. KUVAAMISEN VALMISTELU:

Videolla ohjeistetaan haastattelujen tekemiseen ja editointiin älypuhelimella tai

tabletilla.

20

2.2 EXAMPLE 2. ALKEET HAASTATTELUJEN
KUVAAMISEEN

JOHDANTO

Mistä hyvän haastattelun tekeminen aloitetaan? Ensinnäkin on varmistettava, että

sinulla on haastateltavan lupa ennen kuin kysyt kysymyksiä. Haastatteluun tarvitset

huoltajan tai vanhemman luvan, jos haastateltava on alle 18-vuotias. 

Kun teet haastattelukäsikirjoituksen ja mietit kysymyksiä etukäteen, varmistut siitä,

että haastattelu sujuu mutkattomasti.

VAIHE 1.     ESIVALMISTELUT:



Mieti, missä haluat haastateltavasi olevan. Seisooko hän vai istuuko hän mukavasti,

jotta ei näyttäisi hermostuneelta ja sätkivältä kameran edessä.

Me teimme haastattelun sohvalla, mutta tällöinkin täytyy varmistaa, että

haastateltava istuu oikeassa kohdassa eli keskellä, jos haastattelija ei ole kuvassa.

Jos myös haastattelija on kuvassa, varmista, että sekä haastateltava että haastattelija

ovat samalla tasolla, sillä tästä syntyy mielikuva mutkattomasta keskustelusta.

 

Juuri ennen tallennusnapin painamista: jos käytät erillistä mikrofonia, varmista, ettei

se ole joko liian lähellä haastateltavaa tai liian kaukana haastateltavasta.   Voi olla,

että haastattelijan on liikuttava fyysisesti lähemmäs haastateltavaa.

Nyt olet valmis painamaan tallennusnappia ja aloittamaan haastattelun!
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VAIHE 3. ALOITA TALLENNUS:

Valaistusta on syytä miettiä tarkkaan. Onko tilassa liian kirkasta tai pimeää? Onko

taustalla peilejä tai peilaavia pintoja, jotka voisivat häiritä katsojaa. Hyödynnä aina

luonnonvaloa, jos se vain on mahdollista. Säädä valaistus haluamallesi tasolle.



iMoviessa voit vaihtaa toistonopeutta painamalla tätä kuvaketta.

Säädä äänenvoimakkuutta äänenvoimakkuuskuvakkeesta.

Lisää tekstiä elokuvaasi antaaksesi katsojille lisätietoa.

Suodatinkuvakkeesta voit muuttaa kuvaamasi materiaalin väriä.

Kun olet saanut kaiken valmiiksi, paina ”valmis”-kuvaketta, minkä jälkeen voit viedä

elokuvasi ja jakaa sen.

Vie projekti ja valitse kooksi HD1080p saadaksesi parhaimman mahdollisen laadun.

Tämä tallentaa elokuvasi viimeksi lisätyt -kansioon. Paina toista ja katso elokuva,

jonka olet kuvannut ja editoinut kokonaan älypuhelimellasi.

Aloita editointi etsimällä iMovie-sovellus (tai vastaava videoeditointiohjelma). Paina

kuvaketta ja avaa sovellus.

iMoviessa, näpäytä luo uusi projekti -kuvaketta (create new project)

Jos olet jo aloittanut editoinnin, voit jatkaa vieressä olevan kansion kautta.

Paina luo uusi projekti -kuvaketta ja valitse videosi luodaksesi uuden elokuvan

puhelimellesi.

Etsi haluamasi tiedostot puhelimesi kansioista. Voit valita useamman tiedoston

yhtäaikaisesti, mikä vahvistuu ruksimerkillä. 

Paina esikatselukuvaa katsoaksesi mediatiedostoja. Paina uudestaan lopettaaksesi

toiston. Kun olet maalannut kaikki haluamasi videot, näpäytä ja valitse ”luo elokuva”

(”create movie”) Voit valita ”leikkaa”-valinnan tiedostossa lisätäksesi muita tiedostoja

siirtymiin.

Tehdäksesi tämän paina kuvaketta ja valitse siirtymä.

VAIHE 4. JÄLKITUOTANTO:
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Vakaus - Aseta älypuhelimesi tai tabletisi tripodille varmistaaksesi, että kamera

pysyy vakaana  ja että tarkennus toimii.

 

Valo ja valaistus -   Valaistusta on syytä miettiä tarkkaan. Onko tilassa liian kirkasta

tai pimeää? Onko taustalla peilejä tai peilaavia pintoja, jotka voisivat häiritä katsojaa.

Hyödynnä aina luonnonvaloa, jos se on vain mahdollista.

 

Tila – Mieti, mihin haluat sijoittaa kuvattavan kohteen. Onko ympäristö sopiva

kiinnostavammille liikkuville otoille? Varmista jälleen, ettei taustalla tai ympäristössä

ole häiriötekijöitä, jotka voisivat viedä yleisön huomion pois kuvauskohteestasi.

 

Tarkennus – Näpäytä laitteesi ruutua tarkentaaksesi. Valo voi vaikuttaa myös

kameran automaattiseen tarkennustoimintoon, joten säädä valaistus ja kameran

valotus haluamallesi tasolle ja paina tallenna-nappia.

STAGE 1.  ESIVALMISTELUT:

Videolla näytetään, miten Lego Serious Play -robotteja voi kuvata liikkeessä,

paikallaan ja käsivaralla älypuhelimella ja tabletilla.
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2.3 ESIMERKKI 3. ALKEET LEGO ROBOT -
RAKENNUSSARJOJEN KUVAAMISEEN
PUHELIMELLA TAI TABLETILLA



(Käsipari kokoaa Lego Robottia)

 

Viehättävän ja vakaan älypuhelinvideon kuvaamiseen on parempi käyttää kahta

käsiparia yhden sijaan! Kun yksi rakentaa Lego Robottia, toinen voi käyttää

älypuhelimen kameraa.

 

Jotta saisit hyvän näköalan koottaviin Lego-osiin, liitä puhelin tripodiin ja kuvaa

yläkuvakulmasta. Näin katsoja saa paremman käsityksen osista, sillä hän näkee kaikki

osat samalla tasolla.

VAIHE 2: LEGO ROBOTIN KOKOAMINEN

JOHDANTO:
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Paikallaan oleva robotti, esimerkiksi mekaaninen käsi, jonka voidaan näyttää liikkuvan
etäisyydessä. Mekanismit lähikuvassa.
 
Paikallaan olevan Lego robotin kuvaaminen vaatii seuraavia otoksia – mielellään annetussa
järjestyksessä – jotta katsoja saa paremman käsityksen kokonaisuudesta:
 
Kokokuva (KK): Kokokuva näyttää koko rakennelman ja antaa yleisölle kuvan
kokonaisuudesta ja mittakaavasta, sillä kokokuvassa näkyy usein myös muita esineitä.
 
Puolikuva (PK):   Tämä näyttää vain Lego-rakennelman ja pienen määrän ympäristöä,
esimerkiksi osan pöytää, jolla robotti on. Puolikuva on kokokuvaa lähempänä, ja siinä näkyy
enemmän yksityiskohtia.
 
Lähikuva (LK): Lähikuvasta saa seikkaperäisen käsityksen käytettävistä osista. Käytä
tripodia saadaksesi vakaan lähikuvan, johon voit lisätä myös hieman liikettä.
 
Erikoislähikuva (ELK): Erikoislähikuvassa kuvattavana on vain jokin tietty osa
kokonaisuudesta. Muista kiinnittää erityishuomiota kamerasi tarkennukseen: kosketa
laitteen ruutua tarkentaaksesi. Tätä kuvakokoa on hyvä käyttää, kun halutaan näyttää
tarkkaan jotain tiettyä osaa.

ESIMERKKI 3 A. PAIKALLAAN OLEVAN LEGO ROBOTIN
KUVAAMINEN
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Liikkuva Lego-robotti, jota kuvataan kaukaa ja läheltä. 
 
Liikkuvan Lego-robotin kuvaamiseen kameralla tarvitaan seuraavia otoksia, missä tahansa
halutussa järjestyksessä:
 
Stattinen otos: Staattiseksi otokseksi kutsutaan otosta, jossa kamera ei itsessään liiku. Tällä
voidaan korostaa Lego-robotin liikkumistapaa. Pidä mobiililaittesi tripodilla vakaalla
alustalla.  
 
Zoom-otos: Zoom-otokset ovat otoksia, joissa linssin polttoväli muuttuu kuvauksen aikana.
Zoom-ominaisuutta voidaan käyttää joko kuvattavan suurentamiseen tai pienentämiseen.
Pidä mobiililaitteesi tripodilla ja aseta tripodi tasaiselle pinnalle saadaksesi vakaata kuvaa. 
 Kosketa näyttöä varovasti zoomataksesi kuvauskohteeseen. Voit hidastaa nopeutta
jälkituotantovaiheessa. 
 
Panorointiotos: panorointiotoksessa kameraa liikutetaan sivulta sivulle vaaka-asennossa.
Panorointiotoksia voidaan käyttää esimerkiksi liikkuvan robotin seuraamiseen tai jonkin
yksityiskohdan paljastamiseen. 
 
Tilttausotos: Kameratilttaukssa kameraa liikutetaan ylös-alas pystysuoralla akselilla. Otos
muistuttaa panorointiotosta, mutta suunta on horisontaalisen sijaan vertikaalinen.
 
Ajo-otos: ajo-otoksilla voidaan lisätä dynamiikkaa ja liikettä videoihin. Ajo-otoissa laite
asetetaan tripodille ja liikettä seurataan tripodin avulla sivusta tai takaa. 
 
Otoksesta saadaan vakaampi, kun tripodista pidetään kiinni kaksin käsin ja kun laitetta
seurataan hitaasti. Kuvaajat tekevät ajo-otoksia usein käsin, jolloin kuva on heiluva, mutta
käsivaralla tehty ajo-otos voi lisätä videoon dynamiikkaa.

ESIMERKKI 3B.  LIIKKUVAN LEGO-ROBOTIN KUVAAMINEN
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Tämän projektin tavoitteena on matemaattis-luonnontieteellisten aineiden opettajien ja
oppilaiden videointitaitojen ja oppimisen edistäminen. Koska FIRST LEGO League on
suurin virallisen opetussuunnitelman ulkopuolinen ohjelma, tuhannet oppilaat ja
koululaiset ovat jakaneet robottejansa ja projektejansa verkossa. Vaikka sisältö olisikin
jakamisen arvoista, videot eivät usein ole kovinkaan laadukkaita.  
Haluamme opettaa hyviä käytänteitä videoiden tekemiseen. Joukkueet hyötyvät
laadukkaasta opetusmateriaalista ja oppivat rakentamaan aiempaa parempia robotteja ja
tekemään aiempaa parempaa tutkimustyötä. RSR ei ohjaa ainoastaan oppilaita tekemään
hyvälaatuisia videoita, vaan laitamme itse myös näkyviin sarjan videoita ensimmäisistä
Firsto League League -tapahtumistamme neljästä eri maasta. 
Nämä videot ovat ammattilaisten tekemiä, ja ne tulevat olemaan hyödyllisiä useille
joukkueille. Se, että teema ja tehtävät vaihtuvat vuosittain, ei haittaa. Yleisesti ottaen
edellytykset hyvän Lego-robotin rakentamiseen pysyvät samoina. Edellisten vuosien
ratkaisut eivät tarjoa suoria vastauksia yksittäisten tehtävien ratkaisemiseen, mutta ne
ohjaavat oppilaita tekemään innovatiivisia ja omaperäisiä ratkaisuja. RSR-projektissa
tehdyissä videoissa on kommentteja joukkueilta ja oppilailta, jotka suunnittelivat robotin ja
tekivät tutkimustyötä projektiaan varten. Kaikkien maiden (Ruotsi, Suomi, Latvia ja Viro)
videoissa on englanninkieliset tekstitykset.

Mihin hyvää videomateriaalia tarvitaan?
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2.4 ESIMERKKEJÄ HYVIEN KÄYTÄNTEIDEN
MUKAISISTA VIDEOISTA

1

Miksi tämä on hyvä video?  Video näyttää, kuinka yksinkertaistettu robotti toimii.
Kuka tahansa videon katsova ymmärtää, mikä Matatalab on, miten se ohjelmoidaan ja
mitä mahdollisuuksia se tarjoaa. Video on yksinkertainen, kevyt ja mutkaton.

https://www.youtube.com/watch?v=ekt2SVMU9hg

https://www.youtube.com/watch?v=ekt2SVMU9hg


3

Miksi tämä on hyvä video? Videon on toteutettu teknisesti erinomaisesti, ja siinä on

mielenkiintoinen ongelma: kuinka paljon Legon potkurit ja moottori jaksavat nostaa.

Jokaisen yrityksen jälkeen näytetään numeroita, joiden perusteella kokonaisuutta

parannellaan. Videossa on pikakelausta, jolla ohitetaan hidastempoiset vaiheet.

Video on yksinkertaisuudessaan mukaansatempaava, ja ongelma on esitetty

ymmärrettävällä tavalla.

https://www.youtube.com/watch?v=TTui3shLRPk
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2

Miksi tämä on hyvä video? Video on lapsiystävällinen, yksinkertainen ja kotoisa

johdatus WeDo 2.0:aan. Siinä on näytteitä ohjelmistoympäristöstä, minkä lisäksi

valaistus on riittävä. Videossa on useita osia, ja siinä näkyy myös koko

rakentamisprosessi.

https://www.youtube.com/watch?v=pW9qNiZT6U8

https://www.youtube.com/watch?v=TTui3shLRPk
https://www.youtube.com/watch?v=pW9qNiZT6U8


4

Miksi tämä on hyvä video? Videosta näkyy selkeästi, miten robotti ratkaisee tehtäviä

First Lego League -pöytäpelissä. Video on vakaa, ja kuvaajat ovat kuvanneet

laadukkaita lähikuvaotoksia, joiden ansiosta katsoja ymmärtää, miten eri osat

toimivat. Toisaalta videossa voisi olla vielä aikaa näyttävä kello ja otoksia, joissa

lapset vaihtavat robotin osia.

https://www.youtube.com/watch?v=SKyzIxxYoMU

5

Miksi tämä on hyvä video? Video ei ole liian pitkä, eikä mene liikaa yksityiskohtiin,

mutta antaa kuitenkin yleiskuvan robottikäden rakentamisesta. Videossa on osia

koko tuotantoprosessista aina suunnittelusta testaukseen. Kuvanlaatu on hyvä, ja

videossa näytetään tietokoneen ruutua, kun kättä suunnitellaan ja ohjelmoidaan.

https://www.youtube.com/watch?v=wC2Yrfw9lQ0
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https://www.youtube.com/watch?v=SKyzIxxYoMU
https://www.youtube.com/watch?v=wC2Yrfw9lQ0


1      Ongelma, jonka Marspatukat ratkaisivat

liittyi astronauttien kokemaan

masentuneisuuteen. Masentuneisuus ja muut

mielenterveysongelmat ovat suhteellisen

yleisiä intensiivisen koulutuksen aikana. Tiimi

on etsinyt paljon tietoa aiheesta ja

ongelmasta. Ratkaisu, jonka Marspatukat

keksivät on kekseliäs, mutta yksinkertainen

sovellutus ongelmaan. Astronautit saavat

juoksumaton ja VR-lasit, jotka ovat

yhteydessä astronautin kotiin. Marspatukat

keksi yksinkertaisen ja toteuttavissa olevan

ratkaisun monimutkaiseen ongelmaan.

2     Tässä tiimi selittää First Leago League
robottinsa lisäosaa. Kumilenkit vedetään
ylös, ennen kuin robotti laitetaan ajamaan.
Robotti ajaa päin tehtävämoduulia, mikä
laukaisee mekanismin, jolla robotti suorittaa
tehtävän kumilenkkien avulla. Sovellutus on
kekseliäs, sillä yleensä robotit käyttävät
voimaa vaihteiden tai muiden hitaampien
sovellutusten avulla
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2.5 DOKUMENTOINTIESIMERKKEJÄ FIRST LEGO
LEAGUE -KISOISTA

Marspatukat-tiimissä ovat Susanna Mikkola ja Petra Kalimo

3   BlackCom-tiimi on keksinyt Sandy-
kengän, jonka avulla astronauttien on
helpompi kävellä Marsin pinnalla. 
Tiimi on keksinyt verrata Saharan
aavikkoa Marsin pintaan. Kuten
tiedetään, kamelit liikkuvat
mutkattomasti aavikolla, minkä vuoksi
BlackCom suunnitteli Sandyn muodon
kamelin jalkojen muotoon. Kenkä on
joustava ja leveä ja sopii hyvin
astronautin pukuun.

Laukaisumekanismi on nopea, mutta
saattaa epäonnistua, jos robotti osuu
johonkin, mihin sen ei pitäisi osua.
Lisäosan asentaminen on kuitenkin
tavallista helpompaa, sillä robotin ei
tarvitse siirtää voimaa moottorista
lisäosaan.



3 . 0  R E A D Y  S E T  R O B O T
T R A I N I N G  C O U R S E

Ready Steady Robot -valmennuskurssintavoitteena on kouluttaa LUMA-alan

opettajia ja muita ammattilaisia RSR-metodien mukaiseen videodokumentointiin.

Kurssi on avoin LUMA-opettajille ja muille LUMA-alan pedagogeille, jotka haluavat

oppia videodokumentoinnin tekemisen teoriaa ja käytänteitä. Kurssilla tutkitaan

erilaisia käytänteitä ja metodologioita eri Euroopan maissa ruotsalaisen

ELDERBERRY ABn kehittämän metodologisen viitekehyksen kautta.   Kurssi täyttää

ERASMUS+ KA1 -ohjelman kriteerit liikkuvuusrahalle. Tarjoamme valmiit raamit

valmistelulle, valvonnalle ja validioimiselle. Kurssi arvioidaan käyttäen eurooppalaisia

EQF ja ECVET-viitekehyksiä oppimistulosten määrittelemiselle. Viitekehyksissä

tulokset arvioidaan kulloisenkin hetken tietojen, taitojen ja pätevyyden (EQF- ja

ECVET-suositukset: knowledge, skills and competence) mukaan. Sovellamme

viitekehystä kunkin maan kansallisiin järjestelmiin niin, että tulokset ovat

yhteismitallistettavissa kaikissa EU-maissa. 

 

Laajennettu ja sovellettu ”livekurssi” sopii jo olemassa olevaan alustaan, ja se

toteutetaan Ready Stedy Robot -projektissa tehtyjen materiaalien pohjalta.

Kurssipohja sisällytetään myöhemmin kumppaneiden järjestämiin säännöllisiin

koulutusohjelmiin. RSR -alustaa käytetään koulutustilanteissa, ja se sisällytetään

kulloiseenkin koulutukseen. Koulutuksen keskiössä ovat vierailevat LUMA-

ammattilaiset, taiteilijat ja kulttuurityöntekijät, joilla on kokemusta RSR-

periaatteiden soveltamisesta ja jotka jakavat ideoita ja kokemuksiaan todellisten

tapahtumien pohjalta. 

 

RSR-koulutusohjelmien tarkoituksena on ohjata kaikkia käyttäjiä hankkeen

yhteydessä kehitetyn koulutusmateriaalin soveltamisessa. Kurssilla esittelemme

tavoitteet ja päämäärän, kohderyhmän ja tarveanalyysikonsultoinnin tulokset, joiden

avulla korostetaan RSR-ohjelman soveltamisen ja kehittämisen tärkeyttä.   Kurssilla

esitetään projektin tulokset laajasti ja kerrotaan, miten projektissa opittuja tietoja ja

taitoja voidaan soveltaa koulutuksessa ja kasvatuksessa. Kurssi sisältää RSR-

ohjelman työkalut, joita ovat RSR-pätevyysmatriisi, -metodologinen käsikirja ja -

toteutusstrategia.
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Kurssilla tutkitaan RSR:n avoimen oppimisalustan käyttöä toimintaoppimismetodin

omaksumiseen. Jokaisessa kurssin osassa esitetään koulutusmateriaalin tavoitteet,

minkä jälkeen esitellään tavat, joilla materiaalia voi soveltaa käytännössä.
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3.1 PÄÄMÄÄRÄT JA TAVOITTEET
Yksi RSR-projektin pääperiaatteista pohjautuu aiemmista innovatiivisista

koulutusaloitteista saatuun käytännölliseen ja kokemukselliseen tietoon robotiikan

videoinnin ja dokumentoinnin pedagogisesta potentiaalista LUMA-aineiden

toimintapohjaisessa opettamisessa ja kouluttamisessa. RSR-projektissa on kehitetty

opinto-ohjelma, jonka avulla oppimista voidaan tehostaa käyttäen projektissa

opittuja tapoja ja työkaluja. Tavoitteenamme on kiinnittää huomiota kehitettyjen

metodologioiden ja koulutusmateriaaleihin, jotka on luotu avoimia oppiresursseja

(OER = Open Ecuational Resources) hyödyntäen. Projektin ajatuksena on, että näin

erityislaatuiseen aihealueeseen keskittyminen luo yhteyksiä muodollisen ja

epämuodollisen oppimisen ja opetuksen välille. RSR:n pätevyysmatriisi on työkalu,

joka on luotu EQF-(European Qualifications Network) ja NQF-viitekehysten (National

Qualifications Framework) pohjalta. Matriisi esittele RSR-ohjelman yhteydet edellä

mainittuihin työtä ohjaaviin asiakirjoihin, ja se on suunnattu koulutuskurssin

mahdollisille osallistujille.

RSR-PÄTEVYYSMATRIISIN KÄYTTÄMINEN

Pätevyysmatriisi on suunniteltu käytettäväksi rinnakkain RSR-koulutuksien kanssa,

joissa opettajille ja kouluttajille kerrotaan RSR-projektissa kehitetystä koulutus- ja

oppimisnäkökulmasta. Matriisissa selitetään oppimistulokset ja oppimistasot, ja se,

miten nämä istuvat EQF:n mukaisiin oppimistasoihin. 

 

RSR:n rakenne selittää ohjelman pääasialliset osat:

3.2  KOHDERYHMÄT
Koulut, instituutiot ja palvelut, jotka liittyvät jollain tapaa LUMA-alaan. 

  LUMA-alan ammattilaiset, kuten opettajat ja pedagogit, jotka haluavat oppia

videodokumentaation teoriaa ja käytäntöä. 

 Kulttuurityöntekijät, jotka haluavat tehdä yhteistyötä LUMA-alan kanssa.

Huomiomme keskipisteessä ovat erilaiset kokemukset, kulttuurilliset ja

koulutukselliset tilanteet ja kohdeyleisöt, jotka liittyvät yhteistyökumppanien

projektin yhteydessä tekemään työhön.
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3.3 KOULUTUSTA VARTEN TEHTY
TARVEANALYYSIKONSULTOINTI

Koulutuskurssiohjelman laatimisen alussa tehtiin lyhyt tarveanalyysikonsultointi,

jotta ymmärrettäisiin paremmin koulutuksen kohdeyleisön tarpeet.   Suurimmasta

osasta vastauksia saimme lisätietoa dokumentointi- ja oppimistavoista.  Opimme

paljon myös siitä, millainen LUMA-alan ammattilaisten käsitys on omista taidoistaan

ja pätevyydestään robotiikan dokumentoinnissa ja videoinnissa.  Kuvaukset tarpeista

ja koulutuksen puutteesta loivat pohjan pätevyysmatriisin luomiseen. Suurin osa

vastaajista työskentelee LUMA-alan parissa, joten vastauksista saatiin myös paljon

informaatiota metodologian kehittämiseen.

Tarveanalyysin tiivistelmän tulokset:

TARPEET TAI HAASTEET MAHDOLLISUUDET JA RATKAISUT

Helposti toteutettavien ja halpojen

dokumentointitapojen tarve

Tarve saada lisäkoulutusta

dokumentointiprosessista

Tarve oppia lisää koulutus- ja

reflektointikäytänteistä.

Yhdistävän metodin puute

Tapa vapauttaa henkilökunnan

resursseja aikaavievästä tehtävästä

Materiaalin sisällyttäminen jo

olemassaoleviin kursseihin 

RSR:stä saatujen havaintojen

tutkiminen.

Tavoitteena on kannustaa kaikkia erilaisia kohdeyleisöjä toimintaoppimisen

soveltamiseen sekä aktiiviseen ja jatkuvaan oppimiseen. Jotta tähän tavoitteeseen

päästäisiin, projektiin osallistuneet yhteistyökumppanit loivat joukon aktiviteetteja ja

työkaluja, joilla voidaan parantaa kohdeyleisöjen taitoja, opettamista ja oppimista.

Kurssimateriaali on saatavilla RSR:n avoimelta oppimisalustalta.   Tyypillinen kurssi

pidettäisiin Virossa, Suomessa, Ruotsissa tai Latviassa ja koostuisi luennoista,

työpajoista, opintomatkoista ja ammattilaisten välisestä yhteistyöstä ja

reflektoinnista.
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3.4 KURSSIN TAVOITTEET:

LUMA-opetukseen liittyvien
kansallisten ja EU-tasoisten
viitekehysten hahmottaminen
Instituutiotason oikeudet ja
velvollisuudet 
Oman koulutussuunnitelman
kehittäminen hyödyntäen RSR-
metodologiaa
Oikean käsitteistön oppiminen 
Robotiikkakurssien ja -ohjelmien
hallinnointi 
Yhteistyöarvojen merkityksen
ymmärtäminen LUMA-alalla 
RSR-dokumentointiohjeiden
tutkiminen 
RSR-mallivideoiden tutkiminen 
RSR-dokumentointimetodologian
tutkiminen.

Oppimisympäristö robotiikan
dokumentoinnissa ja videoinnissa 
Esimerkkejä oppimisaktiviteeteista
Opetus- ja koulutusvideot 
Dokumentointitaidot; käytännön
taidot, digitaidot, kertomusten ja
kuvausten kirjoittaminen 
Havainnointi- ja reflektointitaidot 
Koulutuskurssin yksinkertainen selitys
kehitettävistä dokumentaatiotaidoista
Itseluottamuksen kasvattaminen 
Annetaan osallistujille tarpeeksi aikaa
teknologian ymmärtämiseen
Oman kehityksen ymmärtäminen

 
Spesifiset:

Aktiviinen osallistuminen kokeellisen

oppimisprosessiin

Omien kykyjen arvioimisen prosessin

ymmärtäminen

Dokumentointityökalu tehtyjen

tehtävien ja aktiviteettien

seuraamiseksi

LUMA-aineiden opetusohjelmia tulee

täydentää dokumentointiin

edellytettävillä taidoilla ja

kokemuksilla

Innovatiivisten oppimismallien

omaksuminen

Ohjelman jatkuvuuden

varmistaminen 

Oppilaan kasvua edistävien

työskentely- ja

kommunikaatiotaitojen kehittäminen 

Ryhmätyöskentelyyn ja integraatioon

kannustaminen 

Työntekijöiden dokumentointitaitojen

kehittäminen 

Ymmärrys siitä, mitä taitoja oppija

todella demonstroi ja näiden taitojen

dokumentointi 

Halu osallistua aktiivisesti

yhteiskunnalliseen ja yhteisölliseen

toimintaan

Työn sopeuttaminen

dokumentoitavaan yksilöön.
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Riittävä koulutus, tietoisuuden ja
tiedon lisääminen käytettävissä
olevista työkaluista, kuten
puhelimista, kameroista,
editointisovelluksista ja -ohjelmista.  
Aito ja aktiivinen motivaatio ja
osallistuminen oppilaiden robotiikan
dokumentointityöhön.
Tavat, joilla vanhempia saataisiin
osallistumaan.
Dokumentoinnin jakaminen
useampaan osaan, kerralla tehtävien
töiden määrän vähentäminen, toiston
ja harjoitusten määrän lisääminen,
oppilaiden ja ryhmien erityistarpeiden
huomiointi. 
Jatkuva seuranta, jotta jokainen lapsi
voisi kehittyä omien
erityispiirteidensä mukaisesti.
Ajan ja resurssien löytäminen
jatkuvuuden ja johdonmukaisuuden
varmistamiseksi .
Tieto tavoista, joilla erityistarpeisia
lapsia dokumentoidaan yksilöllisesti ja
ryhmissä.
Hyvien kokemuksien kerääminen,
uuden oppimismateriaalin luominen.

Kouluttajien ja opettajien tarpeet:

Halu osallistua lasten robotiikan
videointiin ja dokumentointiin 
Huomiokyky ja joustavuus
Tieto- ja viestintätekniikkaan
liittyvät taidot, sovellukset ja
resussit, jotka ovat saatavilla
internetistä, kuten RSR:n avoin
oppimisympäristö ja
dokumentointityökalut 
Pedagogiset taidot
Kyky kehittää, omaksua ja soveltaa
robotiikkaan liittyviä opetus- ja
oppimismateriaaleja.

Kouluttajien ja opettajien
pätevyysalueet



Oppimistulokset kertovat, mitä oppija tietää, ymmärtää ja osaa tehdä

oppimistapahtuman lopussa. Oppimistuloksia arvioidaan tietojen, taitojen ja

pätevyyksien perusteella.

Tieto tarkoittaa faktojen, periaatteiden, teorioiden ja käytänteiden muodostamaa

kokonaisuutta, joka liittyy johonkin tiettyyn alaan. Sitä kuvataan teoreettisena tai

faktuaalisena  tietämyksenä. 

Taito tarkoittaa kykyä soveltaa tietoa ja käyttää osaamista tehtävien ratkaisemiseen.

Ongelmat ovat joko kognitiivisia (loogisia, intuitiivisia tai luovia) tai käytännöllisiä

(vaativat näppäryyttä ja tiettyjä metodeja, materiaaleja, työkaluja tai instrumentteja).

Pätevyys tarkoittaa todistettavaa kykyä soveltaa tietoja, taitoja sekä yksilöllisiä,

sosiaalisia ja metodologisia kykyjä työ- tai opiskelutilanteessa sekä ammattimaisessa

että yksilöllisessä kehityksellisessä merkityksessä. Pätevyyttä kuvataan vastuun

ottamisena ja itsenäisyytenä.

 

Näin ollen jokaisessa arvioinnin vaiheessa ei tulisi tehdä arvioita pelkästään faktoista

ja sisällöstä, vaan arvioon tulisi sisällyttää myös kuvailevaa kieltä, kuten adverbeja ja

adjektiiveja. 

 

Esimerkiksi:

Tiedot: Arvioitava osaa…

... kuvata osien, kokonaisuuksien ja järjestelmien toimintaa.

... valita sopivat lähteet huoltamiseen ja ylläpitoon.

... eritellä eri kemialliset yhdisteet.

Taidot: Arvioitava osaa …

... ottaa vastaan ohjeita ja suunnitella työskentelynsä vaiheet. 

... analysoida tietoja ja tehdä niiden pohjalta päätöksiä.

... käyttää tieto- ja viestintäteknologiaa.

... tehdä markkinointisuunnitelman ja käyttää markkinoinnin työkaluja. 

Pätevyys: Arvioitava osaa…

... soveltaa ongelmanratkaisustrategioita.

... reflektoida omaa toimintaansa.

... pärjätä paineen alla ja selvitä stressaavista tapahtumista tavalla, joka ei tuota

haittaa terveydelle.

...kommunikoida arvostavasti kollegoiden ja joukkueen muiden jäsenten kanssa tai

vanhempien, perheenjäsenten ja muiden ihmisten kanssa.
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3.5 KESKEISET KÄSITTEET



RSR-koulutus sisältää EQF:n pohjalta tehdyn pätevyysmatriisin, jossa oppimista

arvioidaan tiedon, taidon, osaamisen ja oppimisasenteiden pohjalta ja jonka

koulutukseen osallistuvan odotetaan hallitsevan koulutuksen lopuksi. Jotta EU:n

viitekehystä voidaan soveltaa RSR:n ohjelmaan osallistuvien tahojen on katsottava

myös, miten EQF-viitekehys sopii kansalliseen tutkintojen viitekehykseen. Koska

suurimmassa osassa EU-maista kansalliset tutkintojen viitekehykset on yhtenäistetty

EU-direktiivien mukaisiksi, eri opetussuunnitelmien ja viitekehysten välillä ei tulisi

olla ristiriitaa. 

 

EQF:ssä määritellään 8 tasoa, joissa oppimista arvioidaan tietojen, taitojen ja

pätevyyden näkökulmasta.
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3.6 RSR-PÄTEVYYSMATRIISIN LUKEMINEN JA
KESKEISET KÄSITTEET

Taso 1  Arvioitavan yleistason osaaminen riittää yksinkertaisen tehtävän

ratkaisemiseen. Työ ja opiskelu tapahtuvat suoran valvonnan alaisuudessa, ja opetus

on tarkasti strukturoitua. 

       

Taso 2  Arvioitavan tiedollinen osaaminen on yleistä, ja hänellä on riittävät kognitiiviset

ja käytännölliset taidot ongelmien ratkaisemiseen yksinkertaisia sääntöjä soveltaen ja

työkaluja käyttäen. Työskentely ja / tai oppiminen tapahtuu valvonnan alaisuudessa.

Jonkin verran itsenäisyyttä ja itseohjautuvuutta. 

       

Taso 3 Arvioitava on tietoinen tutkittavan alueen faktoista, periaatteista, ohjaavista

prosesseista ja yleiskäsitteistä. Arvioitava hallitsee joukon kognitiivisia ja käytännöllisiä

taitoja, joita tarvitaan ongelmanratkaisuun ja osaa soveltaa työkaluja, materiaaleja ja

tietoa. Arvioitava osaa ottaa vastuuta tehtävien tekemisestä ja osaa sopeuttaa

käyttäytymisensä tilanteeseen. 

      

Taso 4  Arvioitavan faktuaalinen ja teoreettinen tietotaso on laaja, ja hänellä on

käytössään erilaisia tiedollisia resursseja ja tapoja ratkaista erityisiä ongelmia.

Arvioitava pystyy toimimaan ohjeiden mukaan ennalta-arvattavasti, mutta

vaihtelevin tuloksin. Hän osaa valvoa muiden rutiininomaista työskentelyä ja

ottaa vastuuta arvioinnista ja työskentelyn kehittämisestä.
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Taso 5 Arvioitavan tiedollinen ja teoreettinen osaaminen on

kattavaa, mutta arvioitava ymmärtää osaamisensa rajat. Arvioitavalla on

käytössään suuri joukko erilaisia kognitiivisia ja käytännöllisiä tietoja ja

taitoja, joiden avulla hän voi keksiä luovia ratkaisuja abstrakteihin ongelmiin.

Hän osaa hallita ja valvoa työtään ja pystyy sopeutumaan odottamattomiin

muutoksiin sekä auttaa muita kehittämään osaamistaan. 

        

Taso 6 Arvioitavan tietopohja on syvällinen, ja hän osaa arvioida kriittisesti erilaisia

teorioita ja käytänteitä. Arvioitavalla on erityistaitoja, joilla hän pystyy osoittamaan

jonkin tietyn alueen hallintaa ja innovatiivista ongelmanratkaisua

odottamattomissakin tilanteissa. Arvioitava pystyy hallitsemaan monimutkaisia

teknisiä ja ammattimaisia aktiviteetteja ja projekteja ja ottamaan vastuuta

päätöksenteosta hankalissakin tilanteissa. Hän pystyy ottamaan vastaan tehtäviä,

jotka kehittävät yksilöllistä, ammatillista tai yhteisöllistä pätevyyttä. 

         

Taso 7 Arvioitavan osaaminen on edistynyttä ja erikoistunutta. Monet tason 7

saavuttaneista ovat alansa eturivin edustajia, mikä osoittaa heidän kykyään

omaperäiseen ajatteluun. Arvioitavan ongelmanratkaisutaidot ovat erikoistuneita,

ja tutkimus- ja innovaatiotoiminnassa hän kykenee kehittämään uusia tietoja ja

menetelmiä sekä yhdistelemään eri tieteenalojen tietoa ja käytänteitä. Arvioitava

pystyy hallitsemaan ja muuttamaan työtä ja opiskelua monimutkaisissa ja

odottamattomissa tilanteissa, jotka edellyttävät uudenlaisten strategioiden

soveltamista.  Arvioitava osaa ottaa vastuuta ammattialan tietojen ja käytäntöjen

kartuttamisesta ja / tai ryhmien strategisen toiminnan arvioinnista.  

 

Taso 8 Arvioitava hallitsee alansa kaikkein edistyneimmät ja erikoistuneimmat

taidot ja tekniikat ja tiedot, jotka sijoittuvat alojen väliselle rajapinnalle. Tasolla 8

hallitaan kaikista edistyneimmät tekniikat, joita vaaditaan keskeisten ongelmien

ratkaisemiseen tutkimus ja / tai innovaatiotoiminnassa ja / tai joita vaaditaan

nykyisten tietojen ja ammattikäytäntöjen laajentamiseen ja uudelleenmäärittelyyn.

Arvioitavalla on näyttöä huomattavasta auktoriteetista, innovointikyvystä,

itsenäisyydestä sekä tieteellisestä ja ammatillisesta määrätietoisuudesta ja

kestävästä sitoutumisesta uusien ideoiden tai prosessien  kehittämiseen

merkittävimmissä ja tärkeimmissä työ- ja opintoympäristöissä, tutkimustoiminta

mukaan luettuna.



Alla on esimerkki opinto-ohjelmasta, joka on rakennettu EQF-viitekehyksen pohjalta.

Ohjelma on suunniteltu osoittamaan sekä opintosuunnitelman rakenne että

toimimaan osallistujien ja heidän kehityksensä seurannan välineenä koko

koulutusviikon aikana. Ohjelma koostuu 56 koulutustunnista. Koulutus sisältää

luentoja, työpajoja, yksilö- ja ryhmätyötä sekä opintomatkoja.
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3.7 RSR-ESIMERKKIKURSSIN OHJELMA JA
PÄTEVYYSVIITEKEHYS

Tutkia koulutuksia ja robotiikan dokumentoinnin ja
videoinnin mahdollisuutta LUMA-alalla osallistujan
kotimaassa.

Aktiviteetti / osa-alue Oppimistavoitteet

Kurssia edeltävä
valmistelu
  
 

Kurssin esittely,
tavoitteet ja ryhmätyöt

RSR-kurssikokonaisuuden, sen sisältöjen, tehtävien
ja ryhmätöiden hahmottaminen.

Miten kouluissa
dokumentoidaan?

Tarkastellaan esimerkkejä hyvistä
dokumentointikäytänteistä.

Institutionaaliset oikeudet
ja velvollisuudet

Ymmärtää videodokumentointityöhön sisältyvät
oikeudet ja vastuut. Tekijänoikeus, lasten videointi,
velvollisuudet viranomaisia ja vanhempia kohtaan,
sosiaalisen median käyttö.

Yksilöllisen
koulutusrungon laatiminen
oppimisen tarkkailun ja
dokumentointitaitojen
oppimista varten.
 

Oikean terminologian ja
sanaston käyttäminen.
 

Ymmärtää yksilöllisen koulutusrungon laatimisen
tärkeys ja oppia käyttämään sitä.
 

 

 

 

Ymmärtää koulutusalan nykyistä terminologiaa.
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To be able to use the training material on the RSR
platform

READY STEADY ROBOT
OER-alusta

Käytännön taidot 1 Videodokumentointi älypuhelimilla.

Esimerkkejä hyvien
käytänteiden mukaisista
dokumentointivideoista ja
-aktiviteeteista.

Pystyä arvioimaan useita erilaisia videoita, joissa
dokumentoidaan oppimista. Kyky soveltaa
oppimisaktiviteetteja sopiviin tilanteisiin.

Havainnointi ja reflektointi Kehittää parempia taitoja tarkkailla lapsia
erilaisista oppimisnäkökulmista.

Käytännön taidot 2 Alkeet haastattelujen kuvaamiseen.

Käytännön taidot 3 Alkeet Lego Robot -rakennussarjojen
kuvaamiseen puhelimella tai tabletilla.

Dokumentointitaidot;
käytännön taidot, TVT-
taidot, kertomusten ja
kuvausten kirjoittaminen Kertomusten ja kuvausten kerääminen, 

videon luova hyödyntäminen, 
tablet-koneiden käyttäminen ja 
älypuhelinten käyttäminen.

Kyky dokumentoida lasten aktiviteetteja ja
työskentelyjä erilaisia työkaluja hyödyntäen, 
esim.

Oppimisympäristö,
 

 

 

kurssin yhteenveto,
seuranta, validiointi ja
Europass

Ymmärtää, miten erilaisissa oppimisympäristöissä
voidaan dokumentoida, sekä luokan sisä- että
ulkopuolella. 
  
 Validiointi ja arviointi.



4 . 0  Y H T E I S T Y Ö K U M P P A N I E N
L O P P U S A N A T

NPO Robootika www.robootika.ee on koulutuksellisen
robotiikan kattojärjestö Virossa. Päätavoitteenamme on
houkutella kouluja tarjoamaan robotiikaa ja käyttämään
robotiikkaa opetussuunnitelmassaan ja opetussuunnitelman
ulkopuolisessa toiminnassa. Koulutuksellinen robotiikka alkoi
Virossa vuonna 2008, kun ensimmäiset koulut saivat robottinsa,
ja NPO Robotiika koulutti opettajat käyttämään niitä. Siitä
alkaen digitaalisten oppimateriaalien tarve on vain kasvanut.
Asteittain Virossa alettiin soveltaa erilaisia robotiikkaan liittyviä
sisältöjä opetusohjelmiin ja opetusohjelmien ulkopuoliseen
toimintaan. Yksi merkittävimmistä menestystarinoista Virossa
on ollut FIRST LEGO League -ohjelma, jossa opitaan
monialaisesti eri taitoja, kuten robotiikkaa, tiedettä ja
ryhmätyöskentelyä.   Metodologinen viitekehys auttaa opettajia
ja oppilaita organisoimaan työnsä paremmin ja tarjoaa uusia
näkökulmia oppimisaktiviteetteihin. Käsikirjan ansiosta
robotiikan popularisoiti etenee sosiaalisessa mediassa ja muilla
web-alustoilla.

Robotiikka- ja tiedekasvastus ry www.fllsuomi.org on
voittoa tavoittelematon järjestö, jonka tavoitteena on
edistää robotiikkaa ja tiedettä.   Kohdeyleisönä ovat
oppilaat ja koulujen opettajat, mutta myös vanhemmat ja
muut aiheesta kiinnostuneet. Organisoimme kisoja, leirejä,
koulutuksia ja oppimistapahtumia ympäri Suomea. 
 
Koulutuksellinen robotiikka on kasvussa Suomessa. Meillä
on useita lähestymistapoja robotiikkaan, joista
mainittakoon FIRST LEGO League, sumo- ja
tanssirobotiikka. Suomessa sosiaalisen median
hyödyntäminen robotiikan dokumentoinnissa on kuitenkin
vielä uusi ilmiö. Tästä syystä metodolignen viitekehys tulee
todelliseen tarpeeseen. Viitekehekysessä esitetyt ideat ovat
helposti sovellettavissa opettajien oppilaiden ja
vanhempien toimintaan Suomessa. Odotammekin
robotiikan suosion räjähdysmäistä kasvua.
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Elderberry AB www.elderberry.nu järjestää koulutuksia
opettajille ja osallistuu opetussunnitelmien kehittämiseen,
kirjoittamiseen, testaamiseen, muokkaamiseen ja
julkaisemiseen seuraavilla aloilla: koulut, aikuiskasvatus,
ammattikoulut, nuorisojärjestöt, kulttuurijärjestöt ja
erityistarpeisten lasten opetus. Henkilöstön jäsenet ovat
julkaistuja (ja hyvin myytyjä) tekijöitä koulutuksen alalla.
Elderberry AB:lla on laajasti kokemusta
koulutusmateriaalin kehittämisestä koulujen ja muiden
koulutuslaitosten tarpeeseen. Yritys on tehnyt sekä
perinteisiä oppimateriaaleja että verkko-oppimiseen
suunnattuja materiaaleja. 
 
Robotiikkaan liittyvä toiminta, kuten FIRST LEGO League-
ohjelma, on kasvava ilmiö Ruotsissa. RSR-viitekehys
mahdollistaa sen, että eri osapuolet voivat jakaa
tuloksiaan ja innostaa muita tekemiseen. Viitekehys
tarjoaa myös opettajille taitoja tarkkailla ja dokumentoida
tällaisia ohjelmia selkeällä pedagogisella otteella.

Opettajien koulutus (yli 100 osallistunutta opettajaa
tänä vuonna)
Lapsille suunnatut robottityöpajat kouluissa
Kilpailut  (yli 300 osallistujaa yksittäisessä kilpailussa)
Kesäleirit lapsille 

Robotiem’s www.robotiem.lv yksi pääasiallisista
vuosittaisista aktiviteeteista on FIRSt LEGO League -
ohjelma. Ohjelma sisältää: 

 
Robotiem saa tukea yrityksiltä, paikallishallinnoilta ja
mulita toimijoilta. Koulujen ja muiden kasvatus- ja
koulutuslaitosten digitaalisten oppimateriaalien tarve on
jatkuvassa kasvussa Latviassa, minkä vuoksi tätä
asiakirjaa ei käytetä ainoastaan opettajien
koulutustyöpajoissa, vaan myös webinaareissa ja muissa
online-kanavissa, kuten sosiaalisessa mediassa ja projektin
nettisivuilla. Uskomme, että asiakirja tulee olemaan hyvin
tarpeellinen etenkin nykyisessä pandemiatilanteessa.
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