TARKISTUSLISTA

A

PEDAGOGINEN INNOVATIIVISUUS
PROJEKTIN TAVOITTEET

🔲
🔲
🔲
🔲
🔲
🔲
🔲
🔲
🔲
🔲
🔲
🔲

Ovatko tavoitteet selkeitä ja yksinkertaisia?
Näkyvätkö ne ehdotetussa toiminnassa ja toiminnan tuloksissa?
Liittyvätkö ne suoraan projektin aiheeseen, sisältöön, toimintaan ja tuotoksiin?
Onko niiden pämääränä tietojen ja taitojen kehittäminen?
Voiko projektin tuloksia mitata määrällisesti?
Arvioidaanko projektin tuotoksia sen mukaan, kuinka hyvin tavoitteet saavutettiin?
Huomioivatko ne koulun tilanteen, oppilaiden iän, käytettävissä olevan ajan ja annetut resurssit?
Ovatko tavoitteet todellisia ja osallistuvien oppilaiden ikätasoon sopivia?
Ovatko ne kohtuullinen haaste sinulle ja oppilaillesi?
Onko niitä liian vaikea tai liian helppo saavuttaa?
Oletko arvioinut, kuinka kauan projekti työllistää sinua ja oppilaitasi?
Oletko asettanut kullekin tavoitteelle määräajan, jotta päämäärät saavutetaan?

PEDAGOGISET MENETELMÄT JA OPETUSEHDOTUKSET

🔲
🔲
🔲
🔲
🔲
🔲
🔲
🔲
🔲

Onko käytössä monenlaisia mielekkäitä opetusmenetelmiä ja -tapoja?
Sopivatko ne asetettuihin tavoitteisiin?
Edistävätkö ne aktiivista, itsenäistä oppimista (tiedonkeruu, vertaileva työ, ongelmanratkaisu,
yhteistoiminta jne.)?
Käytetäänkö niitä innovatiivisesti?
Lähestytäänkö aihetta, sisältöä ja toimintaa uudella, luovalla tavalla?
Hyödynnetäänkö uusia pedagogisia menetelmiä ja malleja?
Onko oppilas projektin keskiössä?
Onko suunnitteilla monipuolista toimintaa, jossa oppilaat voivat toimia itsenäisesti ja osallistua
päätöksentekoon?
Antaako projekti oppilaille mahdollisuuden olla oppimis- ja luomisprosessin toimijoita?

B

YHDISTÄMINEN OPETUSSUUNNITELMAAN
YHDISTÄMINEN YHDEN TAI USEAMMAN AINEEN
OPETUSSUUNNITELMAAN

🔲
🔲

Nivoutuuko projekti opetussuunnitelman tavoitteisiin ja sisältöön?
Nähdäänkö projekti osana koulun tai luokan virallista opetussuunnittelua?

MONITIETEINEN LÄHESTYMISTAPA

🔲
🔲
🔲
🔲

Teetkö eTwinning-projektissa yhteistyötä oman koulusi kollegojen kanssa?
Entä kumppanisi?
Onko projektissa mukana useita oppiaineita?
Jos on, näkyykö monitieteinen lähestymistapa projektin sisällössä ja tavoitteissa?

KESKEISET TIEDOT JA TAIDOT

🔲
🔲

Ovatko keskeiset tiedot ja taidot olennainen osa projektiasi?
Jos ovat, liittyvätkö projektin sisältö, tavoitteet ja toiminta keskeisiin tietoihin ja taitoihin?

C YHTEISTYÖ
STRATEGIOITA KOORDINOINTIIN OPETTAJIEN KESKEN

🔲
🔲
🔲

Suunnitteletko projektia yhdessä kumppaniesi kanssa?
Järjestätkö säännöllisiä kokouksia kumppaniesi kanssa, jotta voidaan organisoida tulevaa toimintaa ja
seurata edistymistä?
Onko teillä yhteinen toiminta-aikataulu TwinSpacessa?

STRATEGIOITA OPPILAIDEN VÄLISEEN YHTEISTYÖHÖN

🔲
🔲

Työskentelevätkö oppilaat kansainvälisissä tiimeissä kumppanimaiden oppilaiden kanssa?
Onko oppilailla toimintaa, jossa viestitään, ollaan vuorovaikutuksessa ja tehdään yhteistyötä yhteisen
tavoitteen saavuttamiseksi?

YHTEISTEN TUOTTEIDEN LUOMINEN

🔲
🔲

Syntyykö ainakin osa tuotteista kumppanimaiden oppilaiden yhteistyön tuloksena?
Syntyvätkö tuotteet yhteistyön ja -toiminnan tuloksena?

D TVT:N KÄYTTÖ
TVT:N VALINTA JA KÄYTTÖ

🔲
🔲
🔲
🔲
🔲

Vastaavatko työkalut projektisi tavoitteita?
Voivatko oppilaat vaikuttaa työkalujen valintaan?
Käytätkö monenlaisia työkaluja eri tehtäviin?
Käytätkö opastusohjelmia, jotka auttavat oppilaita käyttämään erilaisia työkaluja?
Ovatko työkalut oppilaidesi ikätasoon sopivia?

TYÖSKENTELYTILAN HALLINTA

🔲
🔲
🔲

Oletko organisoinut TwinSpacen hyvin (sivut ja alasivut, kuvaus kunkin sivun alussa)?
Ovatko oppilaasi TwinSpacessa (koskee vanhempia oppilaita)?
Työskentelevätkö kaikki kumppanit TwinSpacessa?

INTERNETIN TURVALLINEN KÄYTTÖ JA TEKIJÄNOIKEUDET

🔲
🔲
🔲

E

Onko kaikki henkilötiedot suojattu salasanalla TwinSpacessa?
Oletko laatinut selvät säännöt verkkoyhteistyöhön kumppaniesi kanssa?
Käytätkö materiaaleja, jotka eivät ole tekijänoikeudella suojattuja?

TULOKSET, VAIKUTUKSET JA DOKUMENTOINTI
ASETETTUJEN TAVOITTEIDEN SAAVUTTAMINEN

🔲
🔲

Onko projektin alussa asetetut tavoitteet saavutettu?
Oletko dokumentoinut selvästi tavoitteiden saavuttamista koskevan prosessin?

PROJEKTIN ARVIOINTI

🔲
🔲
🔲

Arvioitko kaiken projektisi toiminnan?
Ovatko oppilailta ja opettajilta saatujen arvioiden tulokset nähtävissä TwinSpacessa?
Onko mukana pohdintaa kaikilta osallistujilta?

TULOSTEN LEVITTÄMINEN JA VAIKUTUKSET

🔲
🔲
🔲

Levitätkö projektista tietoa luokan ulkopuolelle?
Onko oppilaiden osallistumisella projektiin jotain vaikutuksia?
Onko sinun osallistumisellasi projektiin jotain vaikutuksia?

www.etwinning.net

