
LUKITIETOA JA –TAITOA VERKOSTA  

Hakuaika päättyy 5.6.2009 

Kohderyhmä: 

Alkuopetuksen 1- luokkien opettajat  

 Opettaja voi lisäksi nimetä työkavereistaan 1-2 
opettajaa/erityisopettajaa seuraamaan verkkoluentoja  

Milloin: Syksyllä 2009 – Keväällä 2009 (tarkempi aikataulu jäljempänä) 

Alku ja 
Loppuseminaaripäivät: 

(Valitse sopiva ryhmä!) 

Ryhmä A: 31.8.2009 ja 12.4.2010, Jyväskylässä kontaktiopetuksena 

Ryhmä B: 1.9.2009 ja 16.4.2010,  Jyväskylässä kontaktiopetuksena 

Ryhmä C: 2.9.2009 ja 14.4.2010,  Kotoa Internetin kautta tapahtuvana 
verkkoseminaarina !  

 Ryhmä C edellyttää osallistujalta  hyviä tietoteknisiä taitoja ja 
itsenäisyyttä mahdolliseen uuteen tekniikkaan tutustuttaessa. 
Osallistujat tulevat käyttämään yhteydenpidossa Adobe Connect Pro- 
verkkotyökalua. 

Kurssin sisältö: 

Verkko-opetuksena Internetiä hyödyntäen:  

o 5 luentoa,  
o 5 verkkopohjaista pienryhmätapaamista 
o Uusien arviointimenetelmien käytön opettelua ja  
o Näiden pohjalta tapauskuvauksen laatimista 

Opintopisteet: 5op 

Kustannukset: Koulutus on maksuton 

Keväällä 2009 Niilo Mäki Instituutti järjestää - osana Opetushallituksen henkilöstökoulutusta – 
LUKITIETOA JA TAITOA VERKOSTA -koulutuksen, joka tapahtuu pääosin Internetin välityksellä eli 
verkkokoulutuksena tietotekniikkaa hyväksi käyttäen. 

Koulutuksen tavoitteena on kehittää opettajien tietoisuutta ja ammatillista osaamista lukemisen- ja 
kirjoittamisen vaikeuksien tunnistamisessa ja lukitaitojen alkuvaiheen opettelun tukemisessa.  

Koulutuksessa tarjotaan koulutettavalle käyttöön uusi Ekapeli-versio sekä muita välineitä, joiden avulla 
voidaan arvioida oppilaan lukemisen valmiuksia sekä seurata lukitaitojen kehittymistä.  

Arviointimenetelmien avulla on mahdollista arvioida lapsen lukemisen valmiudet koulun alkuvaiheessa, 
arvioida erityisen tuen tarvetta ja seurata lukutaidon kehittymistä ensimmäisen lukukauden kuluessa (arviot 
lukitaidoista jouluun mennessä) ja toisen lukukauden aikana (ns. kevätarviot lukitaidoista huhtikuuhun 
mennessä). 



Koulutuksen kohdejoukko 

 Koulutuskokonaisuus on suunnattu alkuopetuksen 1. luokilla toimiville luokanopettajille.  
 Mukaan otetaan 40 opettajaa eri puolelta Suomea.  
 Koulutukseen osallistuva luokanopettaja voi nimetä 1-2 työyhteisön jäsentä (esimerkiksi 

erityisopettajan tai toisen alkuopetuksen opettajan) koulutukseen ns. luentojäseneksi. Jäsen on 
oikeutettu seuraamaan Internet -luentoja koulutettavan kanssa. 

Kustannukset 

 Koulutus on osallistujille maksuton.  
 Matka-, majoitus-, ruokailu- ja mahdollisia tekniikka- ja sijaiskuluja ei korvata. 

Koulutuksen sisällöt 

 Verkkoympäristöön tutustuminen:  
o Moodle -oppimisympäristö, verkkovideolähetykset ja Skype -viestintäohjelma  (mikäli 

osallistuu C-ryhmään korvataan viimeinen Adobe Connect Pro –verkkotyökalulla) 

 Verkkoluennot  
o Ekapeli –lukemaan opettelun tukena 
o Lukemista edeltävät valmiudet ennen koulun aloittamista 
o Lukemaan oppimiseen liittyvien perusvalmiuksien harjaannuttaminen 
o Nimeämistaitojen harjaannuttaminen 
o Lukusujuvuuden harjaannuttaminen ryhmässä 

 Oman tapauskuvauksen laatiminen  
o Koulutuksessa tarjotaan koulutettavalle käyttöön uusi Ekapeli-versio sekä muita välineitä, 

joiden avulla voidaan arvioida oppilaan lukemisen valmiuksia sekä seurata lukitaitojen 
kehittymistä.  

o Arviointimenetelmien avulla on mahdollista arvioida lapsen lukemisen valmiudet koulun 
alkuvaiheessa, arvioida tuen tarvetta ja seurata lukutaidon kehittymistä ensimmäisten ja 
toisen lukukauden aikana. 

o Arviointimenetelmien avulla laaditaan tapauskuvaus omasta oppilaasta. 
o Tapauskuvauksia käsitellään Skype- ohjelman välityksellä kokoontuvissa pienryhmissä (5 

kokoontumista verkossa). 

 Koulutuksen aikataulu  
o Koulutukseen osallistuvat ilmoittautuvat joko ryhmään A, B tai C. 

  A –ryhmän aloitusseminaari pidetään 31.8.2009 ja loppuseminaari 12.4.2010.  
Seminaarit pidetään Jyväskylässä. 

  B –ryhmän aloitusseminaari pidetään 1.9.2009  ja loppuseminaari 16.4.2010.  
Seminaarit pidetään Jyväskylässä. 

 C – ryhmään ilmoittautuvat ne, jotka haluavat osallistua koulutukseen, mutta 
korvaavat aloitus- ja loppuseminaarin osallistumalla  Internetyhteyden (Connect Pro 
ohjelmiston) kautta järjestettyihin verkkoseminaareihin 2.9.2009  ja 14.4.2010. 

o Verkkoluennot (5) ovat ilmoitetuilla viikoilla tiistaisin klo 14.15 - 15.45 (tarkemmin alla 
taulukossa). 

o Omien tapauskuvausten työstämistä varten osallistujat jaetaan pienryhmiin, jotka 
kokoontuvat Skype- viestintäohjelman välityksellä, 5 kertaa 1,5 tunnin jaksoissa (tarkemmin 
alla taulukossa - toivomuksen pienryhmäajasta voi esittää hakemuksessa)  

o Skype -ohjelman voit ladata ilmaiseksi täältä. 
 Koulutuksen kehittäminen ja arviointi  

o Osallistujilta pyydetään palautetta verkossa täytettävien helppokäyttöisten lomakkeiden 
muodossa koulutuksen eri vaiheissa 

  

 

http://www.skype.com/intl/fi/


Osallistujilta edellytetään  

o Kokemusta oppilaista joilla on lukemisen ja kirjoittamisen pulmia koulussa 
o Tietotekniikkaan liittyvien perusvalmiuksien hallintaa (osaa käyttää sähköpostia ja käyttää 

Internetiä). 
o Osallistujilta odotetaan valmiutta osallistua 2 seminaaripäivään ja työskennellä Skype –

pienryhmässä 5 kertaa koulutuksen kuluessa sekä  paneutumista tapauskuvauksen 
laadintaan.  

o Osallistujien tulee sitoutua koulutukseen koko koulutuksen keston ajaksi. 
o Koulutus on 5 opintopisteen laajuinen opintokokonaisuus.  
o Koulutuksesta saa erillisen todistuksen kurssin päätyttyä. 

Kouluttajat  

o Riikka Heikkilä, PsM, tutkija, opettaja;  
o Ritva Ketonen, KM, tutkija, erityisopettaja, puheterapeutti;  
o Paula Salmi, FT,tutkija, puheterapeutti;  
o Leppänen Ulla, PsT, psykologi; 
o Juha-Matti Latvala, FT, projektikoordinaattori; 
o Heikki Lyytinen, professori 

Koulutuksen vetäjä  

o Anne Puolakanaho, PsT, tutkija, Kasvatuksen ja kehityksen erikoispsykologi - yhteistyössä 
Niilo Mäki Instituutin kanssa. 

Tiedustelut koulutuksesta  

o Mikäli mieleesi nousee kysymyksiä koulutukseen liittyen voit lähettää sähköpostia 
osoitteeseen:  

o Anne.puolakanaho@nmi.fi 

Verkkokoulutuksen etuja  

o tarjoaa mahdollisuuden täydentää ammatillista osaamista - pääosin kotipaikkakunnalta käsin 
-lukemaan ja kirjoittamisen oppimisen erityisvaikeuksista sekä näihin liittyvistä 
harjoittelumenetelmistä,  

o tutustuttaa Internetin kautta toteutettavaan koulutusteknologiaan,  
o kehittää uudenlaisia yhteistyöverkostoja,  
o on jokaisen opettajan saatavilla asuinpaikkakunnasta riippumatta ja  
o on edullista verrattuna vastaavaan lähiopetuskoulutukseen. 

Hakeminen koulutukseen 

 Olen kiinnostunut osallistumaan syksyllä 2009- keväällä 2010 järjestettävästä ” LUKITIETOA JA 
TAITOA VERKOSTA ‐koulutukseen:  

o HAKEMUSLOMAKKEESEEN 

Ilmoitus kiinnostuksesta tuleviin koulutuksiin 

 Jos et pääse osalistumaan LUKITIETOA JA TAITOA VERKOSTA ‐koulutukseen, mutta olet kiinnostunut 
muista vastaavista koulutuksista (alkavat aikaisintaan syksyllä 2010). Voit ilmoittaa kiinnostuksesi 
tulevia koulutuksia kohtaan täyttämällä yhteystietolomakkeen:  

o YHTEYSTIETOLOMAKKEESEEN. 

 

https://ekapeli.lukimat.fi/?site=q;q=lutaprehakemus
https://ekapeli.lukimat.fi/?site=q;q=yhteystiedot


LUKITIETOA JA TAITOA VERKOSTA –koulutuksen aikataulu 

Viikko Päivä Sisällöt 

36 

Ryhmä A: ma 31.8.2009,  klo 9-16 

Tapaaminen Jyväskylässä 

Ryhmä B: ti 4.9.2009,  klo 9-16 

Tapaaminen Jyväskylässä 

Ryhmä C: ke 2.9.2009,  klo 14-18 

Tapaaminen Internetin välityksellä 

ALOITUSSEMINAARI yhteistapaamisen merkeissä  
 

Mukana hankkeen kouluttajia ja vetäjiä mm: 

 Anne Puolakanaho, PsT, tutkija, Kasvatuksen ja 
Kehityksen erikoispsykologi; 

 Juha-Matti Latvala, FT;  projektikoordinaattori; 
Heikki Lyytinen, professori.  

 Tutustuminen  
 Pienryhmät 
 Koulutussisältö ja tavoitteet 
 Verkkoympäristö ja tekniikka tutuksi  

 

37 -38 Pe 4.9. klo 10-14 ; Ma 7.9. klo 10-14 Suoravideon katselemisen kokeilumahdollisuus! 

37 Ti 8.9.2010 klo 14.15-15.45 

Virtuaaliluento ja keskustelua verkossa:  

Lukivalmiuksien arviointi ja lukitaitojen 
kehittymisen seuraaminen: Uusi Ekapeli ja 
muut menetelmät 
Riikka Heikkilä, PsM, tutkija,psykologi,opettaja 

37  Skype –verkkoyhteysohjelman kokeilumahdollisuus! 

38 – 

39 

 

kahdeksan pienryhmää (A-, B- ja C- 
ryhmästä yhteensä),  

I kokoontuminen 

TAPAUSKÄSITTELYÄ:  

 ryhmätyönohjaus ja kokemusten jakaminen 
verkossa, Anne Puolakanaho 

40 29.9.2009 

Virtuaaliluento ja keskustelua verkossa:  

Lukemista edeltävät valmiudet ennen koulun 
aloittamista 
Anne Puolakanaho 

41-43 - SYYSLOMA 

44-45 
kahdeksan pienryhmää, 

II kokoontuminen 

TAPAUSKÄSITTELYÄ:  

 ryhmätyönohjaus ja kokemusten jakaminen 
verkossa, Anne Puolakanaho 



46 Ti 10.11.2009 klo 14.15 -15.45  

Virtuaaliluento ja keskustelua verkossa:  

Lukemaan oppimiseen liittyvien 
perusvalmiuksien harjoittaminen                   
Ritva Ketonen, KM, tutkija , erityisopettaja, 
puheterapeutti 
 

47 - 48 
kahdeksan pienryhmää, 

III kokoontuminen 

TAPAUSKÄSITTELYÄ:  

 ryhmätyönohjaus ja kokemusten jakaminen 
verkossa, Anne Puolakanaho 

49-1  TAUKO KOULUTUKTSESSA- JOULULOMA 

2 Ti 12.1.2010 klo 14.15-15.45 
Virtuaaliluento ja keskustelua verkossa:  

Nimeämistaitojen harjaannuttaminen         
Paula Salmi, FT, tutkija, puheterapeutti  

4 14.4.2009 klo 14.15-15.45 
Virtuaaliluento ja keskustelua verkossa:  

Lukusujuvuuden harjoittaminen ryhmässä 
Leppänen Ulla, PsT, tutkija, psykologi,  

5-6 
kahdeksan pienryhmää, 

IV kokoontuminen 

TAPAUSKÄSITTELYÄ:  

 ryhmätyönohjaus ja  kokemusten jakaminen 
verkossa, Anne Puolakanaho 

8-10  KEVÄTLOMA 

11-12 
kahdeksan pienryhmää, 

V kokoontuminen 

TAPAUSKÄSITTELYÄ:  

 ryhmätyönohjaus ja  kokemusten jakaminen 
verkossa, Anne Puolakanaho 

15 

Ryhmä A: ma 12.4.2009, klo 9-16 

Tapaaminen Jyväskylässä 

Ryhmä B: pe 16.4..2009, klo 9-16 

Tapaaminen Jyväskylässä 

Ryhmä C: ke 14.4.2009, klo 14-18 

Tapaaminen Internetin välityksellä  

LOPPUSEMINAARI 

Mukana hankkeen kouluttajia ja vetäjiä mm: 

 Anne Puolakanaho, PsT, tutkija, Kasvatuksen ja 
Kehityksen erikoispsykologi; 

 Juha-Matti Latvala, FT;  projektikoordinaattori; 
Heikki Lyytinen, professori.  

 Tapauskuvausten antia, 
 Koulutuksen kehittäminen palautteiden valossa 

 Koulutuksen jatkoa 
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