
Kurssin sisältö ja pedagogiikka

Tietoa pitää pystyä soveltamaan käytäntöön; lyhyt 10 - 20 min video
+ selkeä harjoitus joka on helppo toteuttaa
Videon tärkein pointti on hyvä olla sekä videossa että videon
alapuolella
Esimerkiksi jokaisen osion alussa (jos koulutus on enemmän kuin 1
viikko):

Mitä opit edellisessä osiossa
Ja mitä opit tässä osiossa

Tämä palauttaa mieliin mitä edellisellä kerralla tehtiin ja tiivistää
tulevan osion
Tässä voi vielä kannustaa, että jos et ole opiskellut edellisen osion
tehtäviä, tee se ennen kuin aloitat tämän osionopiskelun
Kannusta käyttämään Pomodoro tekniikkaa, joko 25 min tai 45 min
Tarjoa käsitekartta pohja, jota opiskelija voi itse täydentää
Rohkaise ihmisiä tekemään muistiinpanoja ja harjoituksia kynällä
vihkoon
Tai tarjoa työkirja, johon voi tehdä muistiinpanoja
Teoria ja tekninen opetus kannattaa olla eri videoissa
Jos mahdollista, tee videoista tekstidokumentti, jota opiskelija voi
seurata, osalle lukeminen ja kuunteleminen samaan aikaan
vahvistaa oppimista.
Avaa vieras terminologia selkeästi

Termit kannattaa käydä läpi jokaisen moduulin alussa mutta
myös koota kaikki termit yhteen paikkaan

Kannusta videoilla keskeyttämään videon katsominen ja tekemään
harjoitukset saman tien
Pyydä opiskelijaa palaamaan takaisin videon pariin, jos hän tekee
jotain muuta

Varsinkin pitkissä videoissa mielenkiinto nopeasti herpaantuu
Selkokielinen materiaalia ja videot
Älä puhu liian nopeasti (videoita voi yleensä aina nopeuttaa, jos siltä
tuntuu)
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Älä jaarittele vaan kerro asia selkeästi ja napakasti
Pyydä palautetta rohkeasti
Tee kyselyitä ja anna tehtäviä moduulin lopussa
Ole aktiivisesti yhteydessä opiskelijoihin (moni ei uskalla kysyä FB
ryhmässä)
Kannusta opiskelijaa hyödyntämään omia vahvuuksia opiskelussa
(voit myös pyytää opiskelijalta palautetta, miten sinä voit tukea
hänen oppimistaan)
Anna 1 - 4 tehtävää per moduuli

Tehtävien tekemiseen tulisi mennä 5 - 10 minuuttia aikaa
Toki riippuu hieman kurssin aiheesta ja sisällöstä
Esim. 30 min ying-joogaa on vaikea tiivistää 10 minuuttiin =)
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