Ohjeita posterin (seuraava slide) käyttöön
Voit käyttää koko pohjaa tai valita soveltuvat osat
Tulosta H3 lopetustilaisuuteen posterisi koossa A3
Tiedot luokasta ja ryhmästä

Mitä ilmiötä havainnoitte?
Kuvaa tähän tutkivan opettajuuden projektinne
tutkimuskysymys tai kuvaus ilmiöstä, jota
halusitte tutkia.

Tutkimusympäristö
• Kuvaa tässä ympäristöjä, joissa kokeilu tehtiin. Kerro myös mikä
ympäristössä oli oleellista kokeilun kannalta. Voit käyttää annettua
taulukkoa tai tehdä oman versiosi. Kuvaa tässä myös mahdollisest
digitaaliset ympäristöt ja niiden hyödyntäminen.

Tutkivan opettajuuden tuloksia
• Kuvaa tähän osuuteen yliopiston kurssia varten keräämiäsi
tuloksia.
• Valitse esitysmuoto tuloksiisi soveltuvaksi.

Kerro tässä prosessistanne
• Miten suunnittelu eteni?
• Miten oppilaat lähtivät mukaan? Millainen oppimisympäristö valittiin?
• Oliko mukana ulkopuolisia asiantuntijoita?
• Mikä oli teoreettinen viitekehys? Jne.

Kuvaa tässä kokeilunne sisältöä
• Mitä peadogisia keinoa ja ddaktisia malleja hyödynsitten? Mitä
tehtiin? Miksi tehtiin?

Tuotoksia/kuvamateriaalia

• Tilaa kuville, graafeille yms.

• Kerää tähän projektin aikana syntyneitä tuotoksia. Kuvia, tilanteita,
oivalluksia, oppimisen riemua jne.

Yhteeveto/johtopäätökset
• Tiivistä tähän kokeilunnan tärkeimmät oivallukset,
oppimiskokemukset ja muistettavat asiat.

Kuvaa tässä tutkimuksen yleinen
eteneminen
• Voit käyttää annettua asettelua tai tehdä omasi.

Oppilaiden tuloksia
• Kerää tähän esimerkkejä niistä tuloksista, joita oppilaat saivat
kokeilunne aikana. Tulokset voivat olla konkreettisia esineitä,
digitaalisia materiaaleja, videoita, ideoita, ajatuksia tai oivalluksia.

Liitemateriaalit
• Kirjaa tähän mahdollisia linkkejä kokeilunnen tuloksiin tms.

Tutkiva opettajuus - H3
Your name | Teacher’s name | School

Tutkimusympäristö (esimerkkejä)

Tutkimuskysymys
Mitä ilmiötä tutkitte?

Tutkivan opettajuuden tuloksia
Chart Title

Paikat

Välineet

luokka

kynä ja paperi

6

5

Classroom

iPad
4

metsä

Tutkivan oppimisen prosessi
• Oliko mukana ulkopuolisia asiantuntijoita?
•

Miten työskentely organisoitiin?

• Mitä teoreettisia viitekehyksiä käytettiin työskentelyn tukena?

kamera
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Linna

roolivaatteet

museo

kartta
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OKL - halli
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0

2

Category 1

Category 2

Category 3
Series 1

Tuotoksia/kuvamateriaalia (esimerkkejä)

Kuvaus kokeilusta

Series 2

Series 3

• Oma kehittyminen
• Oppimisympäristön kehittyminen

Kirjoita tähän lyhyt kuvaus tutkivan opettajuuden kokeilusta.

Step 1

Step 2

Step 3

Step 4

Oppilasryhmä

Asiantuntijatapaaminen

Roolipeli

Tulosten
kirjaaminen

• Oppilaiden kehittyminen

Yhteenveto/johtopäätökset
• Tärkeimmät oivallukset kokeilustanne
• Mitä haluatte jakaa muille kokeilustanne?
• Mitä pitää muistaa vastaavassa kokeilussa?

Tutkimuskysymykset ja tutkimuksen
yleinen prosessi

Oppilaiden tuloksia (esimerkkejä)
• Havainto keskiaikaisesta rakennuksesta
• Havaintoja Saimaan linnustosta

Tutkimuskohteiden
erittely/ opettaja/oppilas

Sisältöalueet

Tutkimusta tukeva
teoria

• Havaintoja kevään etenemisestä

Liitemateriaalit
• Linkkejä mahdollisiin tuotoksiinne

Category 4

