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Aloitetaan
Verrattuna kasvotusten tapahtuvaan opetukseen, verkkokurssit esittävät monia

etuja, joista tärkeimpiä on skaalautuvuus. Verkkokurssit eivät pelkästään
mahdollista professorille/ohjaajalle pienempiä kuluja, vaan ne myös

mahdollistavat materiaalien kierrättämisen ja sopivuuden suuremmalle yleisölle kuluttamatta
enemmän resursseja. Tässä mielessä verkkokurssien mahdollinen laaja-alaisuus, jonka
puitteissa niihin pystytään sisällyttämään suurempia osia verkkokursseista, riippuu
esitystavoista sekä ohjaajan tueksi saatavilla olevien resurssien määrästä.
Vaikka tämä ei olekaan opetuksen tärkein puoli, meidän täytyy silti olla tietoisia siitä, kuinka
jokainen instituutti huomioi kulut ja rahan.

Mitä opin täältä ja miksi?

Tässä opintojaksossa tahdomme osoittaa, kuinka verkkokouluttaja ei ole pelkästään
tietoinen verkkokurssien käytön hyödyistä, mutta tietää myös täsmälleen, kuinka hyötyä
oikealla tavalla verkko-ohjauksen tarjoamasta skaalautuvuudesta. Valmistellessamme
verkkokurssilla käytettäviä verkkomateriaaleja, meidän täytyy ottaa huomioon kaksi
perusperiaatetta: mukauttaminen ja uudelleenkäyttäminen. Aluksi saattaa tuntua siltä, että
käytämme liikaa aikaa verkkomateriaalin valmisteluun (kuten videoihin, kyselyihin, yms.),
mutta itse asiassa luotuja materiaaleja voidaan käyttää uudelleen niin monta kertaa kuin
tarpeellista, ja täten käytetty aika on sen arvoista. Siksi opimme, kuinka luoda skaalautuva
verkkokurssi menettämättä opetuksen laatua.

Mitä sisältöä löydän täältä?

Oppijat oppivat lisää verkko-opetuksen periaatteista ja hyödyistä. Tämän opintojakson
lopussa tulet tietämään, mitkä ovat verkkokurssien hyödyt, ja pystyt käyttämään näitä
edelleen skaalautuvuuden ja uudelleenkäytön näkökulmasta omia verkkokursseja
luodessasi. Loistava esimerkki skaalautuvista verkkokursseista ovat massiiviset avoimet
verkkokurssit (MOOC), mutta annetut säännöt materiaalien suunnittelusta ovat edelleen
sovellettavissa muunlaisilla verkkokursseilla tai vastaavissa ympäristöissä. Lisäksi saat
myös ensikatsauksen älykkäisiin opetusjärjestelmiin (ITS).

MOOCit
Saatat tuntea entuudestaan “MOOC”-konseptin. Ne ovat massiivisia avoimia verkkokursseja
(eng. Massive Open Online Courses), joilla ei ole osallistujarajoituksia ja ladattavat
materiaalit ovat ilmaisia. Tämä on uudenlainen tapa jakaa, levittää ja tehostaa tietoa
verkossa, kansainvälisissä luokkahuoneissa. MOOCit antavat joustavan kurrsirakenteen,
joten kurssityö on yleensä itsesäätöistä. Kuitenkin, jos oppija tahtoo kurssitodistuksen,
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hänellä tulee mahdollisesti olemaan enemmän töitä ja tarkempi kurssirakenne, joka on
kontrolloitavissa arvosanojen ja aktiviteeteista suoriutumisen avulla.

Skaalautuvuus MOOCeissa

Kuten aiemmin mainittiin, MOOCit huomioivat suuren määrän osallistujia, eli
skaalautuvuuden käsite on hyvin tärkeässä asemassa tällaisten kurssien onnistumisen ja
jatkuvuuden takaamiseksi. Terwiesch & Ulrich, 14, määrittelivät skaalautuvuuden
“huomioitavina prosesseina, jotka toimittavat identiteettisiä tuotteita tai palveluita painottaen
tehokkuutta ja omaksuvat yksinkertaisen sisään-ulos-oppimismallin.” Yksi MOOCin
merkittävimmistä hyödyistä on niiden skaalautuvaisuus, mutta tämä ei kuitenkaan tarkoita,
että meidän täytyisi luopua laadukkaan opetuksen tarjoamisesta.

Skaalautuvuus MOOCissa näyttäisi lepäävän kahden pääolettamuksen varassa.
Ensimmäiseksi, kuka tahansa yksilöllinen oppija voi mukauttaa ohjaavaa
kokemusta tarpeisiinsa, ja toiseksi, käytettävät teknologiat ovat skaalautuvia ja

kiinteitä. Tämä ei kuitenkaan ole tarpeeksi. Tarjottaessa koulutusta laaja-alaisesti, opettajille
ei ole pelkästään haasteellista tukea oppijoita heidän oppimistavoitteidensa
saavuttamisessa, vaan myös arvioitaessa, saavuttivatko he tavoitteitaan. Kuten voi
huomata, kohdistaminen on koko kurssimuodon kattava laadullinen aspekti. On tärkeää
keskittyä tavoiteltujen oppimistulosten, oppimisaktiviteettien ja arviointien väliseen
linjaukseen, sillä se toimii kurssin suunnittelun selkärankana. Se antaa oppijoiden myös
valita MOOCin, joka on linjassa heidän omien tavoitteidensa kanssa ja auttaa oppijoita
pysymään motivoituneina sekä säätelemään oppimistaan.

Ehdotus: Skaalautuvuuden periaatteet
Kun suunnittelemme kurssia ja käytämme paljon aikaa aktiviteettien valmisteluun,
materiaalien lataamiseen, jopa sen rakenteen luomiseen ja organisoinnin määrittelyyn,
tahdomme pystyä käyttämään sen uudelleen niin monta kertaa kuin mahdollista.
Pystyäkseen luomaan ja sittemmin tarjoamaan laadukkaan verkkokurssin, kouluttajien tulisi
huomioida seuraavat vinkit:

● Suunnittele ja ehdota aktiviteetteja, jotka vaativat vähän opettajan kanssa
kommunikoimista, eli lähinnä itsesuunniteltuja ryhmäaktiviteetteja. Voit ryhmitellä
oppijoita heidän mielenkiinnonkohteidensa mukaan luodaksesi heterogeenisiä
ryhmiä, jotka ovat riippuvaisia opettajan/kouluttajan intresseistä. Ryhmäryppäät
voidaan luoda automaattisesti kyselyjen vastausten perusteella.

● Oletetaan, että opettaja/kouluttaja on taustalla pysyttelevä fasilitaattori/ohjaaja,
joka odottaa ja katsoo, mitä oppijat tekevät. Kun kurssilla on suuri määrä
osallistujia, ohjaajan tulisi pyrkiä edistämään oppijoiden välistä yhteistyötä samalla

C.9. VERKKOKURSSIEN SKAALAUTUVUUS 5



VERKKOKOULUTUS, SISÄINEN AARRE

kun pysyttelee itse taka-alalla. Fasilitaattori/ohjaaja odottaa, kunnes oppija pyytää
apua.

● Pidä asiat yksinkertaisina, mutta pidä painopiste käytettävissä materiaaleissa.
Tulee sisällyttää Power Point -esityksiä, jotka ovat helposti muokattavissa (tai
pilvipalvelu-sidonnaisia lähteitä, helposti päivitettävissä vaatimatta
julkaisuprosessia). Professorin/ohjaajan tulisi koko ajan ottaa oppimisprosessi
huomioon ja sen mukaan editoida ja päivittää materiaaleja, kuitenkaan tekemättä
niitä kokonaan uudelleen.

● Verkkokurssia tarjottaessa, meidän tulee myös ymmärtää infrastruktuurin
tarjoamisen tärkeys. Samalla tavalla kuin fyysinen luokkahuone tarvitsee
rakennuksen, ylläpidon, talonmiehen, jne., verkkokurssi tarvitsee palvelimen
(omalla verkkoasemallaan tai kolmannen osapuolen tarjoamassa pilvipalvelussa)
ja ylläpidon. Tätä voidaan pitää rasitteena verkko-opetuksessa, sillä se nostaa
kuluja (asennuksen, ylläpidon, yms. suhteen), mutta se on kuitenkin suuri säästö
verrattuna fyysisen luokkahuoneen rakentamiseen ja ylläpitoon. Pyrkiessään
vähentämään kuluja instituutiot poistavat tehtäviä kuten järjestelmän ylläpito,
päivitykset, varmuuskopiot ja muut tavanomaiset aktiviteetit, jotka tulisi tehdä.
Näin tehdessämme emme vähennä kuluja vaan nostamme niitä, sillä turvamurron,
palvelimen kaatumisen, tai minkä tahansa muun ongelman sattuessa ongelman
ratkaisemisen hinta sen estämisen sijaan ei ole pelkästään todella korkea vaan
myös heikentää käyttäjän kokemusta verkkokoulutuksesta kokonaisuudessaan.

● Ajattele alusta alkaen uudelleenkäytön periaatteita. Verkkokurssia suunnitellessasi
ja ensimmäisiä harjoituksia tai rakenteita luodessasi, huomioi näiden aktiviteettien
tulevan muiden ihmisten käyttöön lähitulevaisuudessa.

Skaalautuvuuden edut

Skaalautuvuus on tärkein tuki kilpailukyvylle, tehokkuudelle sekä verkkokurssin
laadulle. Samalla kouluttaja säästää aikaa, tarjoten itsesäätöistä koulutusta.

Kulujen supistaminen

Vaikkakin skaalautuvuuden painopiste on laadukkaan koulutuksen tarjoamisessa, emme voi
unohtaa, että yksi verkkokoulutuksen tarjoamista suurimmista eduista on kulujen
supistamisen mahdollisuus. Professori välttää opetustilan etsimisen ja vuokraamisen, eikä
hänen myöskään tarvitse ostaa materiaaleja. Emme tarvitse fyysistä infrastruktuuria,
emmekä myöskään edellytä opettajan tai oppijoiden liikkuvan.
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Suuren yleisön saavuttaminen

Numerus clausus nousee samalla kun kulut laskevat. Tällaisen verkkokurssin käyttö on
optimaalinen sellaisten ihmisten tavoittamiseen, joilla ei tavallisesti olisi mahdollisuutta
päästä vastaavaan koulutukseen mukaan (koska asuvat haja-asutusalueilla, heillä on
vaikeuksia tavoittaa koulua/akatemiaa, rahallisia/ajallisia ongelmia tai ovat
liikuntarajoitteisia).

Verkkomateriaalien kierrättäminen

Uudelleenkäyttääksemme verkkomateriaaleja meidän täytyy:

● Löytää hyviä lähteitä, jotka ovat oleellisia aiheiden ja yleisön kannalta.

● Valita dokumenteista tiettyjä osia, joita voi käyttää uudelleen, kuten havainnollisia
taulukoita ja kuvia, joita voi mukauttaa personointia varten.

● Määrittää alusta asti opetussuunnitelma, joka sopii skaalautuvuuden
pedagogiseen lähestymistapaan.

● Pitää avoin oppimisympäristö, jotta sitä on mahdollista käyttää uudelleen ja
integroida luotuja materiaaleja muissa asiayhteyksissä (sillä järjestelmä ei ole
tiukka).

Älykäs sisäänrakennettu opettaja

Opetusmaailmaa mullistava progressiivinen teknistäminen, ja tarkemmin sanottuna
ITSien ensiesiintyminen, vaikuttavat voimakkaasti professorin/ohjaajan rooliin.
Älykäs sisäänrakennettu opettaja on tietotekniikkaan perustuva oppimistyökalu,

joka on ilmaantunut verkko-opetus konteksteihin, ja sen tärkein tehtävä on päättää sisällön
järjestyksestä ja esityksestä oppijan suorituksen mukaan.

Kaukana opettajan roolin korvaavasta työkalusta, se itse asiassa auttaa tehostamaan
opettajan toimea. Älykäs sisäänrakennettu opettaja on vastuussa rutiininomaisista
tehtävistä, kuten muistutusten lähettämisestä tulevista tapahtumista, aikarajoista ja foorumin
keskusteluun osallistumisesta, jne. Näin ollen opettaja tai kurssin ohjaaja voi omistautua
oppijoiden vaatimusten hoitamiseen. Älykäs tuutori ei tarjoa tukea vain opettajalle, vaan
myös oppijoille, stimuloimalla oppimisprosessia ja oppijoiden välistä yhteistyötä.

Tämä työkalu ottaa huomioon oppijoiden piirteet psykometrisen arvioinnin perusteella, jonka
järjestelmä analysoi automaattisesti, sekä myös sisällön ja aktiviteettien piirteet.

Älykkäiden tuutorien yksi tärkeimmistä periaatteista on tiedon esittäminen
dynaamisella tavalla. Se eroaa tavanomaisesta koulutuksellisesta näkökannasta,
jossa opettajat yleensä suunnittelevat aktiviteetteja kovin staattisella tavalla.
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Kuten Baker puolustaa, älykkäiden tuutorien sisällyttämisen päämäärä ei ole älykkäiden
tuutorien luominen, vaan menestyksekkäiden ja älykkäiden oppijoiden luominen.

Harjoituksia

Harjoitus 1: MOOCien pohdintaa

Skaalautuvuudesta, MOOCeista ja älykkäistä tuutorointijärjestelmistä luettuasi, tulisi
sinun tietää nyt enemmän näistä käsitteistä. Palauta mieleen vastikään osallistamasi

verkkokurssi (tai onTrain verkkokurssi, jota teet nyt) ja koeta vastata seuraaviin kysymyksiin:

1. Koetko, että kurssimme sopii skaalautuvuuden periaatteisiin? Miksi tai miksi ei?

2. Harkitsisitko älykkään sisäänrakennetun opettajan sisällyttämistä
verkkokurssillesi? Miksi? Mihin tahtoisit tämän älykkään tuutorin pystyvän? Kuinka
se voi auttaa sinua?

Harjoitus 2: Verkkokurssin suunnittelu

Opetat varmaankin aihetta joko instituutissa, organisaatiossa, tmv. mutta
osaisitko luoda MOOCin omilla aihesisällöilläsi? Mieti.

1. Minkä alustan valitsisit ylläpitämään MOOCiasi? (Vinkki: käytä Googlea ja etsi
olemassa olevia alustoja aiheelle, jota tahtoisit opettaa, saadaksesi inspiraatiota)

2. Kuka on kohdeyleisösi? Ja kuinka monta ihmistä aiot opettaa? (Muista, että
MOOCit ovat avoimia kursseja).

3. Aiotko jakaa osallistujat useisiin ryhmiin?

4. Opetussuunnitelmaa tehdessäsi, miten laajalti otat huomioon skaalautuvuuden?

5. Olisiko kurssisi itsesäätöinen vai aiotko ottaa käyttöön tiukemman metodologian?
Kuinka suunnittelet osallistavasi osallistujiasi?

6. Harkitsetko testien tai aktiviteettien lisäystä muille kurssitasoille pääsyyn?

7. Millaisia opettavia lähteitä aiot sisällyttää? (Eli materiaaleja, työkaluja tai
aktiviteetteja).
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Yhteenveto
Saadaksemme kaiken irti mahdollisuuksista, joita verkko-opetus nykyisin tarjoaa,
meidän täytyy huomioida skaalautuvuuden käsite. MOOCit ovat yleisimpiä
esimerkkejä skaalautuvuuden sisällyttämisestä verkkokursseihin. Kurssia
suunniteltaessa on tärkeää koettaa hyödyntää saatavilla olevat voimavarat ja
materiaalit, joten niiden täytyy olla helposti mukautettavissa suurille ja vaihtuville

yleisöille. Ohjaaja ei tuhlaa yhtä paljon aikaa hallinnolliseen työhön ja saa mahdollisuuden
keskittyä kaikista tärkeimpään: oppilaiden pyyntöihin.
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