Aikuisopiskelijat yliopistossa (yli 25-vuotiaat)

Espanjankieli

33 opiskelijaa ja 2 tuutoria

Blogi

Multiblog: mahdollistaa jokaisen opiskelijan hallinnoida omaa blogiaan virtuaalisessa
luokkahuoneessa. Blogeihin pääsee luokkahuoneen yleisen blogin kautta, joka sisältää listan
opiskelijoiden henkilökohtaisista blogeista (Blogroll). Multiblog on työväline, jossa yhteen blogiin
kootaan kaikkien opiskelijoiden blogit.

Espanja

Espanja ja englanti

Aloitus: 22.4.2013
Harjoitus: Jatkuva arviointi 1: kommunikointi. Kuvaus kommunikoinnin elementeistä, merkeistä ja
kielen funktioista, oikeinkirjoitusohjeet (Moduli 1).
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ei

Tukea tiedon rakentelua ja kirjoittamistaitoja käyttäen multiblogia integroituna välineenä
Katalonian avoimen yliopiston virtuaalisessa luokkahuoneessa.

Moduuli 1: Kommunikaatio ja kieli. Fonetiikka ja fonologia. Oikeinkirjoitus

·
·
·
·
·
·

Ymmärtää ihmisten välisen kommunikaatioprosessin elementit.
Hahmottaa ihmisten kielen merkkien ja toimintojen maailma.
Erottaa käsitteet kuten ’kieli’ ja ’puhe’.
Erottaa ääni, foneemi ja kirjain.
Käyttää oikein välimerkki- ja oikeinkirjoitussääntöjä.
Ymmärtää abstraktin ominaisuudet.

·
·
·
·
·
·

kommunikaatio (lukeminen ja kirjoittaminen)
ajattelu, ongelmanratkaisu ja päätösten teko
oman toiminnan hallinta
luovuus
motivaatio ja itsevarmuus
yhteistoiminnallisuus

Tämän case studyn ymmärtämiseksi on tärkeä tietää, että opetus ja oppimisprosessi tapahtui
virtuaalisessa luokkahuoneessa.

Tuutorit selittivät virtuaalisen luokan foorumilla harjoituksen etenemisen. Tuutorit lisäsivät kaksi
postausta yliseen blogiin (käyttäen multiblog-työvälinettä) liittyen aiheeseen ymmärtäminen ja
kirjoittaminen.
Postaus 1: Ymmärtämisen harjoituksia
1. Tuo esiin, minkä pääidean kirjoittaja ilmaisee tekstissä. Onko teksti esittävää vai
argumentoivaa? (noin 50-70 sanaa) 1 piste
2. Mitä tekstin ilmaisu: ” Our responsiveness to nonverbal indicators completely changes our
understannding of others” tarkoittaa? (noin 50-70 sanaa) 1 piste
3. Mitä kirjoittaja käsittelee, kun hän sanoo: ”Issues are usually effective and efficient
receptors also reverse”? Selitä. 1 piste.
Postaus 2: Kirjoitusharjoituksia
·
·
·

Kirjoita 150-200 sanan teksti yhdestä ehdotetusta aiheesta. 2 pistettä
Selitä omasta näkökulmastasi, mitä seuraava lause tarkoittaa: ”All feel the difficulties
inherent to shape a thought that is made of images, emotions and sensations”
Keskustele lyhyesti ihmisten valise kommunikaation erityispiirteistä. Voit viitata joihinkin
tekstin esittämiin käsitteisiin.

Jokainen opiskelija kirjoittaa kaksi postausta omaan blogiinsa, joissa hän vastaa kahteen
multiblogin yleisessä blogissa julkaistuun postaukseen. Tämä mahdollistaa opiskelijoiden
postausten vertaisarvioinnin.

Tuutori esitti virtuaalisen luokan foorumilla tehtävän 1 jatkuvan arvioinnin etenemisen. Opiskelijat
saivat jatkuvaa palautetta forumien kautta. Forumia käytettiin myös erilaisten uutisten
välittämiseen kurssin etenemiseen liittyen.

Kommentoiva teksti: yhteenveto 1,5 pistettä; kysymyslomake 1 piste; otsikko 0,5 pistettä;
kirjoittaminen 2 pistettä. 0,1 pistettä vähennetään kaikista kirjoitusvirheistä, sanastoon, syntaksiin
tai lauserakenteeseen liittyvistä virheistä. Lisäksi arvioidaan riittävyys, johdonmukaisuus,
yhtenäisyys ja ilmaisun rikkaus (sanasto ja lauserakenne).

Multiblogin pedagogisen käytön oppiminen.

Jatkuvan arvioinnin harjoitusta voisi kehittää tehostamalla multiblogin pedagogista käyttöä.

Käyttäjiä tulisi perehdyttää multiblogin pedagogiseen käyttöön verkko-opetuksessa ja
oppimisprosessissa.
Jos oppijat ovat aikuisia, pitäisi harkita tarvitaanko perehdytystä multiblogin tekniseen käyttöön.

