
Etäopetussuunnitelma 
Ylitornion yhteiskoulun lukio 



Wilman lukkarin mukaisesti. Selkeä 
päivärytmi on tärkeää kaikkien 
hyvinvoinnille.


Zoom+Showbie+muut sovellukset


Esim. 40 min. livestreamausta, loput 
itsenäistä työtä, normaalia pidempi 
tauko. Opettaja on tavoitettavissa 
koko oppitunnin ajan. 


Tehtävien monipuolisuus, 
yhteistoiminnallisuus, vuorovaikutus. 


Kurssin arviointitavat?  


Opiskelijan perusteeton poissaolo 
livestä on normaali poissaolo. 

Toteutus



Teknisiä 
ratkaisuja



Opiskelĳa Opettaja 

๏ Oma huone ja sen salasana, kiinnitetty 
muistiinpano Showbiessa


๏ Odotushuoneen hallinta


๏ Opiskelijoiden mikrofonien hallinta


๏ Jakoasetukset: kuka saa jakaa näytön?


๏ Jako ja käyttö: näyttö, iCloud, verkkosivu, 
kirjanmerkki, valkotaulu


๏ iPadin näytön voi peilata ainakin Macille


๏ Breakout-huoneiden käyttö, broadcasting, 
huoneen sulkeminen. Vinkki: Huone/opiskelija, 
henkilökohtaisen avun pyytäminen 
helpompaa. 


๏ Socrative, Kahoot, yhteistoiminnalliset 
valkotaulut, YouTube-videot (äänen jakaminen) 

๏Huoneeseen liittyminen


๏Oman mikrofonin ja videokuvan 
hallinta


๏Viittaus, peukku ja muut reaktiot


๏Näytön jakaminen


๏Jaetun näytön käyttö


๏Valkotaulun käyttö


๏Breakout-huoneiden käyttö, 
avunpyyntö, paluu luokkaan


๏Socrative-, Kahoot-näkymä, Split View 


Zoomin hallinta 



Yhteis- 
toiminnallisuus ja 

vuorovaikutus
flinga.fi , yhteinen seinä tai valkotaulu, 
monipuoliset ominaisuudet


whiteboard.fi, monta valkotaulua 
näkyvissä yhtäaikaa


Keynoten valopöytänäkymän 
hyödyntäminen, kun tiedosto 
yhteiskäytössä. 


Zoomin valkotaulun jakaminen osiin


Socrative, esim. lyhyt vastaus-
toiminto


Kahoot!

http://flinga.fi
http://whiteboard.fi


Opetusvideoiden 
tekeminen

+näytöntallennus tai

vienti Explain Everything-sovellukseen 

videokameralla kuvaaminen, Clips, iMovie


Upotus Showbiehen tai omalle

YouTube-kanavalle, josta linkki Showbiehen. 



Ohjeita  
etäopiskeluun

Yritä löytää kotoa rauhallinen paikka, jossa 
voit keskittyä opiskeluun.


Tee annetut tehtävät huolellisesti ja ajoissa, 
muista akateeminen rehellisyys (älä kopsaa 
kaverilta tai netistä). 


Jos tarvitset lisäaikaa tai -ohjeita, muista 
pyytää niitä opettajalta hyvissä ajoin.


Auta ja tue toisia opiskelijoita oppimisessa.


Seuraa Wilmaa ja Showbieta erittäin tarkasti.


Varaudu ongelmiin ja suunnitelmien 
muuttumiseen. Ole kärsivällinen.


Pidä huolta fyysisestä kunnostasi ja 
henkisestä hyvinvoinnistasi. Nuku, syö, 
ulkoile!



Ohjeita 
livetunnille

Ole livetunneilla ajoissa! Nouse ylös sängystä. 
Pukeudu tunnille asiallisesti. 


Kunnioita ja kuuntele toisten puheenvuoroja. 


Ole aktiivinen: vastaa, kysy, keskustele. 


Jos sinulla on kysyttävää tai haluat puheenvuoron, 
voit käyttää myös viittaus-toimintoa


Jos laitat chattiin viestin, muista some-viestinnän 
etiketti. 


Jos tekniikka pettää, jatka työskentelyä 
itsenäisesti.  


Jatka livetunnin jälkeen töitä opettajan ohjeiden 
mukaisesti.


Muista sulkea sovellus, kun tunti loppuu. 
(Tietoturva!)



Ohjeita 
vanhemmille

Seuraa Wilmaa säännöllisesti. Koulu viestii 
vanhempien kanssa pääsääntöisesti Wilman 
kautta.  


Jos sinulla on tärkeä, nopeaa reagointia 
vaativa asia, soita tai laita tekstiviesti.


Ole hyvin matalalla kynnyksellä yhteydessä 
opettajaan, opinto-ohjaajaan, rehtoriin tai 
koulukuraattoriin, jos joku asia nuoren 
etäopinnoissa tai jaksamisessa huolestuttaa. 


Kannusta nuorta ulkoilemaan ja huolehtimaan 
fyysisestä hyvinvoinnista etäviikkojen aikana.  


Kiinnitä vielä nykyistä enemmän huomiota 
nuoren päivärytmiin, etäopiskelu on todella 
raskasta huonosti nukutun yön jälkeen. 


