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ATS STEM -ENERGIAPROJEKTIN
suunnittelu ja toteutus Oulun Normaalikoulussa keväällä 2021
Vuokko Kangas

Energiaprojektin peruslähtökohdat.
●

Oppituntien pituus
○

●

●
●

46 kuudesluokkalaista, kaksi luokkaa

Opettajat
○

●

45 min.

Oppilaiden lukumäärä ja vuosiluokka
○

●
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Pentti Mankinen, Vuokko Kangas + 8 harjoittelijaa

Oppiaineet
○ matematiikka, ympäristöoppi, kuvataide, äidinkieli, englanti
Kokonaisuuteen käytettävissä olevien oppituntien lukumäärä
○ 11 oppituntia/oppilaat, opettajille 12, koska osa nk. “puolen ryhmän tunteja”
Tuotokset, joita kokonaisuudessa syntyy
○ 1. sykli: Etsittiin oman kodin, kaupungin ja maan kestävän energian ratkaisuja sekä tehtiin
energiaraportti. Oman energian tuottamismuodon puolustaminen “Kaupunginhallituksen
kokouksessa”
○ 2. sykli pienois- tai toimintamalli jostakin kestävän kehityksen mukaisesta energiaratkaisusta tai
-laitteesta, joka tuottaa tai säästää energiaa.
○ Projekti tehtiin osana SDGsAction! Erasmus+-projektia
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Oppimistavoitteiden määrittely
Oppiainekohtaiset
ym, ku, ma, ai
Laaja-alaisiin osaamisiin liityvät
ongelmanratkaisutaidot, luovuus,
keksiminen

KIERROS 1
Energiamuodot, mitä kestäviä
energiaratkaisuja jo on?

Formatiivisen arvioinnin
strategia ja välineet
itse-, ryhmä- ja opearvioinnit
qridi ja classroom
Arviointikriteerien
määrittely
Arvioinnin suunnittelu

Oppimistavoitteiden määrittely

Toteutus
pienryhmissä,
lopuksi koko
luokka yhdessä.

OPETTAJIEN
REFLEKTIO

Toteutus pareittain
tai pienryhmissä,
lopuksi esittelyt
koko luokalle,
yhteinen arviointi
ja palaute.

Oppiainekohtaiset
ym, ku, ma, ai, en
Laaja-alaisiin osaamisiin liityvät
ongelmanratkaisutaidot, luovuus,
keksiminen

KIERROS 2
Keksitään oma energiaa
säästävä innovaatio ja
rakennetaan siitä malli
Formatiivisen arvioinnin
strategia ja välineet:
itse-, ryhmä- ja opearvioinnit
qridi ja classroom
Arviointikriteerien
määrittely
Arvioinnin suunnittelu

#ATSSTE
M

ATS STEM -periaatteiden tarkistuslista
Varmistakaa myös, että kyseiset näkökulmat tulevat huomioiduiksi kokonaistoteutuksen aikana.

Ongelmanratkaisutaitojen
kehittäminen

Kierros 1

Kierros 2

Insinööritaitojen
kehittäminen

X
X

X

Oppiainekohtaisen ja
oppiainerajat
ylittävän
osaamisen
edistäminen

Teknologian
tarkoituksenmukainen käyttö

Tosielämän
kontekstien
hyödyntäminen

Tarkoituksenmukaiset
pedagogiset
käytännöt

X

X

X

X

X

X

X

X

Formatiivisen arvioinnin kohteena oleva laaja-alaisen osaamisen tavoite
Näistä valitaan 1 tai 2 tavoitteeksi koko projektin ajalle. Tarkennetaan ja sanoitetaan
oppilaille ymmärrettävään muotoon. Tarkennuksessa apuna OPS: L1-L7 laaja-alaiset
osaamiset. Sovella ATS STEM -tavoitteet verrattuna Suomen L1-L7.
1.

Collaboration / Tavoitteellinen yhteistyö

2.
3.

Problem-Solving / Ongelmanratkaisu
Creativity and innovation / Luovuus ja innovatiivisuus

4.
5.
6.
7.
8.

Critical thinking / Kriittinen ajattelu
Discipline Knowledge and Skills / Oppiaine-/tiedonalakohtaiset tiedot ja taidot
Self-regulation / Itsesäätely
Muitakin tavoitteita
Communication / Vuorovaikutusosaaminen
voi olla. Valitse
tässä vain
Metacognitive Skills / Metakognitiiviset taidot
digitaaliseen
formatiiviseen
arviointiin
tavoitteet.

Arviointikriteerien määrittely – ENERGIAPROJEKTISSA L1-esimerkki
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Otetaan esimerkiksi tilanne, jossa arvioinnin kohteena olevaksi laaja-alaiseksi osaamiseksi valitaan
2. Problem-solving(Suomen L1).Ongelman määrittely

Kohtalainen
Oppilas ei määrittele
ongelmaa lainkaan

Hyvä
Oppilas ei pysty
määrittelemään ongelmaa
riittävän selkeästi.

Kiitettävä
Oppilas osaa määritellä
ongelman riittävän
ymmärrettävästi.

Erinomainen
Oppilas osaa määritellä
ongelman selkeästi ja
ymmärtää siihen liittyvät
haasteet.

Tässä linkki classroomin tehtävään jossa käytimme tämäntyyppistä rubriikkia toisessa syklissä.
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Arviointikriteerien määrittely – ENERGIAPROJEKTISSA L1

Otetaan esimerkiksi tilanne, jossa arvioinnin kohteena olevaksi laaja-alaiseksi osaamiseksi valitaan
2. Problem-solving(Suomen L1). Se täsmennetään ja sanoitetaan tarkemmin: Oppilas osaa käyttäää tietoa
ongelmanratkaisuun, argumentointiin, päättelyyn ja johtopäätösten tekemiseen sekä uuden keksimiseen. Oppilailla tulee olla
mahdollisuus analysoida käsillä olevaa asiaa kriittisesti eri näkökulmista. Innovatiivisten ratkaisujen löytäminen edellyttää, että oppilaat
oppivat näkemään vaihtoehtoja ja yhdistelemään näkökulmia ennakkoluulottomasti ja voivat käyttää kuvittelukykyään olemassa olevien
rajojen ylittämiseen.

Kohtalainen
Oppilas ei vielä osaa
perustella ratkaisujaan
tiedon ja pitävien
havaintojen pohjalta.

Hyvä
Oppilas osaa joskus
perustella ratkaisujaan
tiedon ja pitävien
havaintojen pohjalta.

Kiitettävä
Oppilas osaa jonkin verran
argumentoida
johtopäätöksiään
tutkittuun tietoon ja
havaintoihin perustuen.

Erinomainen
Oppilas osaa
argumentoida
johtopäätöksensä
monipuolisesti tutkittuun
tietoon ja havaintoihin
perustuen.
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Arviointikriteerien määrittely – sanoita oppilaille

Otetaan esimerkiksi tilanne, jossa arvioinnin kohteena olevaksi laaja-alaiseksi osaamiseksi valitaan
2. Problem-solving(Suomen L1). Se täsmennetään ja sanoitetaan tarkemmin: Oppilas osaa käyttäää tietoa
ongelmanratkaisuun, argumentointiin, päättelyyn ja johtopäätösten tekemiseen sekä uuden keksimiseen. Oppilailla tulee olla
mahdollisuus analysoida käsillä olevaa asiaa kriittisesti eri näkökulmista. Innovatiivisten ratkaisujen löytäminen edellyttää, että oppilaat
oppivat näkemään vaihtoehtoja ja yhdistelemään näkökulmia ennakkoluulottomasti ja voivat käyttää kuvittelukykyään olemassa olevien
rajojen ylittämiseen.

Kohtalainen
Oppilas osaa käyttää
annettua tietoa
ongelmanratkaisuun
vihjeiden perusteella,
mutta ei kokeile
ratkaisumalleja.

Hyvä

Kiitettävä

Erinomainen

Oppilas osaa joskus
itsenäisesti käyttää
annettua tietoa ongelman
ratkaisemiseen ja kokeilee
jotakin ratkaisumallia.

Oppilas osaa käyttää
annettua tietoa itsenäisesti
ongelmanratkaisuun ja
etsiä myös uutta tietoa.
Hän kokeilee joitakin
ratkaisumalleja.

Oppilas käyttää aktiivisesti
tietojaan
ongelmanratkaisuun,
hakee aktiivisesti uutta
tietoa ja kokeilee
sinnikkäästi erilaisia
ratkaisumalleja, kunnes
pääsee ratkaisuun.

Formatiivisen arvioinnin strategian ja digitaalisten välineiden valinta
Energiaprojektissa
Mitä digitaalisia välineitä ja formatiivisen arvioinnin strategioita käytetään valittujen laaja-alaisen osaamisen
tavoitteiden arvioinnissa. Nämä valinnat tehdään jokaiselle oppimiskierrokselle. Tavoitteet ja kriteerit pysyvät
samoina, mutta digitaalisen formatiivisen arvioinnin tavat ja välineet voivat vaihdella.
Digitaalisten välineiden käytön tavoite

Formatiivisen arvioinnin strategia

●
●

Lähettäminen ja/tai
Esittäminen

●
●

Oppimistavoitteiden jakaminen
Arviointikriteerien kommunikointi

mentimeter
Google Classroom

●
●

Kysyminen
Luokkahuonekeskustelu

●
●

Palautteen antaminen
Palautteen hyödyntäminen

Google slides

●
●

Itsearviointi
Vertaisarviointi

qridi /forms

●
●

Analysointi ja/tai
Prosessointi

Docs/ Book Creator/
Padlet /popplet

●

Interaktiivinen
ympäristö

Google Classroom

padlet/ mentimeter
socrative
Google Classroom/
Qridi
qridi/ forms
padlet

Qridi

Alkukartoitus: Mitä sana “Energia” tuo sinulle mieleen, mitä tiedät ennestään? (Mentimeter ja popplet)
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Kolmanneksi,
toteutuksen aikataulu.

Toteutuksen aikataulu Esim. ensimmäinen tunti.
Oppitunnin järjestysnumero

1.

Päivämäärä ja kellonaika

31.3. klo 10.45-11.30

Oppitunnin tiivis kuvaus

-Alkukysely
-Lyhyt johdanto aiheeseen, motivointi,
-projektin tavoitteeiden a onnistumisen kriteerien esittely, ryhmä ja aihejako
-Mentimeter :”Mitä tiedän ennestään?”

Mihin viidestä ATS STEM
-askeleesta oppitunti liittyy

Step 1

Kehittämisen kohteena olevat
laaja-alaiset tavoitteet

L1, L2

Formatiivisen arvioinnin strategia

Qridi-itsearviointi

Digitaaliset välineet

Mentimeter, Classroom, Qridi, Popplet
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Tarvitaanko formatiiviseen digitaaliseen arviointiin muutoksia?
Formatiivinen arviointi on syklinen prosessi, joka sisältää 1) oppimisen näyttöjen mahdollistamisen, 2)
oppimisen näyttöjen tulkinnan, ja 3) toiminnan kehittämisen näyttöjen tulkintaan perustuen.
Pysähtykää pohtimaan:
●

Mikä on ymmärrykseni oppilaiden kehittymisestä oppimistavoitteeksi asetetun laaja-alaisen
osaamisen suhteen?

●

Miten hyvin valitut digitaaliset välineet auttoivat kyseisten laaja-alaisten osaamisten kehittymisen
arvioinnissa?

●

Miten kyseisten laaja-alaisten osaamisten kehittymistä voitaisiin tukea paremmin seuraavalla
oppimiskierroksella?
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●
●
●
●
●

ideointi
keksiminen
prototyypin rakentaminen
idean esittely muille
arvointi
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Lopuksi saimme esitellä
omat keksintömme muille
kumppanuusmaillemme
virtuaaliliikkuvuudessa ja
Twinspacessa.

Hellevi Kupila: Yläkoulun
STEM-projektien lähtökohtia
●
●
●
●

●
●
●
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tiimi, jolla on halua ja innostusta tehdä. Tunteja ei lasketa.
Unesco-kouluna aiheet tulevat usein jostain teemapäivästä tai kestävän kehityksen
tavoitteista. Toteutukset ovat usein jaksonvaihtopäivinä.
myös oppilailta tulevat ehdotukset sekä koulun arjesta esiin nousevat aiheet.
Yhteisen ajan löytyminen onkin se haastava puoli ja monesti kokoukset ovat
iltakokouksia. Vastuualueet jaetaan oman kiinnostuksen mukaan ja tekijät ovat sellaisia,
että jokainen hoitaa vastuunsa. Toiminta pyritään saamaan jalkautettua koulun arkeen ja
vuosittain ei tarvitse aina keksiä pyörää uudelleen. Syvennystä ja mahdollisia
näkökulman muutoksia hiotaan vuosittain. Monesti sama tekijä jatkaa saman
vastuualueen parissa.
Tähän täytyisi saada koulua/oph:ta tms. satsaamaan, että suunnittelu voitaisiin tehdä
työajalla ja esim. palkata sijaiset.
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Hellevi Kupila: Yläkoulun STEM-projektit, esim.
UNESCO-toimintapäivä

VIDEO

