
Travel Expo

Ikäryhmä: 12-15-vuotiaat

Tuntimäärä: 21-23 tuntia

Lyhyt kuvaus toiminnasta: Oppilaat valmistelevat matkan ikätoveriensa ryhmälle toisesta

maasta. Ryhmissä he valmistelevat virtuaalisen matkanäyttelyn ja vierailusuunnitelman

ulkomaalaisille opiskelijoille, ja kukin ryhmä esittelee oman maansa yhden alueen tärkeimmät

näkökohdat.

CT-osaaminen:

● Tiedonkeruu (tilastollisten ja maantieteellisten tietojen kerääminen)

● Tietojen analysointi (kartat ja etäisyydet, päätöksentekoprosessien mallintaminen

päätöskaavioiden avulla).

● Tiedon esittäminen (infografiikka)

● Kuvioiden tunnistaminen (kartoilla)

● Ongelman hajottaminen (Infografiikka ylhäältä alaspäin suuntautuvalla

lähestymistavalla)

● Abstraktio (kartoista kuvaajiin)

● Algoritmit ja menettelyt (verkkosivujen suunnittelu, myyntimiesongelma,

Knapsack-ongelma).

Tavoitteet

● Lähestyä opiskelijan maan historiaa, maantiedettä, ilmastoa ja kulttuuria (musiikki,

gastronomia, urheilu jne.).

● Talousarvion laatiminen, päätöksentekoprosessin ja päätöspuiden ymmärtäminen,

polkusuunnittelu.

● Suulliset perinteet, legendat ja tarinat (äidinkieli/ vieras kieli).

● Yhteistyö, osallisuus, hiilijalanjälki, kestävän kehityksen tavoitteet.

Realistinen STEAM-konteksti

Ryhmä opiskelijoita (kuten mekin) toisesta maasta on tulossa vierailulle. Haluamme, että he

tutustuvat maahamme ja että jaamme heidän kanssaan sen parhaat puolet. Haluamme valita ja

esitellä kiinnostavimmat faktat ja paikat matkanäyttelyssä, jossa teemme ehdotuksen heidän

vierailusuunnitelmaansa varten.

Tästä lähtökohdasta käsin esittelemme oppilaille STEAM-hankkeen. Seuraavassa luettelossa on

yhteenveto yhteyksistä, joita hankkeestamme voidaan luoda kyseisenä lukuvuonna opetettaviin

oppiaineisiin, opetussuunnitelmaan ja opettajan lähestymistapaan. Vain osa soveltuu.

Luonnontieteet

- Elävien olentojen ja elottomien olentojen väliset erot. Elävien olentojen tyypit ja

luokittelu

1

STEAM-CT



- Selkärankaisten eläinten, selkärangattomien eläinten ja kasvien ominaisuudet ja

luokittelu.

- Eläviä olentoja kunnioittavat ja niistä huolehtivat tavat

Tekniikka

- Uusiutuvat ja uusiutumattomat energialähteet. Energialähteet.

- Tieto- ja viestintätekniikan käyttö erilaisten tuotosten tuottamiseen

- PERT/GANTT-kaaviot, päätöksentekokaaviot

- Travelling Salesman -ongelma ja Knapsack-ongelma

Matematiikka

- Operaatiot luonnollisilla ja desimaaliluvuilla: yhteen- ja vähennyslasku, kertolasku ja

jakolasku.

- Prosenttiosuudet kasvavat ja pienenevät.

- Metrijärjestelmän yksiköt.

- Strategioiden kehittäminen lukujen mittaamiseksi tarkasti ja likimääräisesti.

- Sopivimman yksikön valinta toimenpiteen ilmaisemiseksi.

- Mittausten tekeminen.

- Kaaviot ja tilastolliset parametrit.

- Laadullisten ja määrällisten tietojen kerääminen ja luokittelu.

- Yksinkertaisten kuvaajien toteuttaminen ja tulkinta: pylväs-, monikulmio- ja

sektoridiagrammit.

- Tilastografiikan avulla esitettyjen tietojen kriittinen analyysi.

Yhteiskuntaoppi

- Kartoitus. Suunnitelmat ja kartat. Mittakaavat.

- Planisfääri: fyysinen ja poliittinen.

- Ilmasto ja ilmastotekijät. Ilmastotyypit ja niiden vaikutusalueet.

- Hydrosfääri ja litosfääri.

- Euroopan ja maan maisemien maantieteellinen monimuotoisuus: pinnanmuodostus,

ilmasto ja hydrografia.

- Ihmisen puuttuminen ympäristöön.

- Maan sosiaalinen, poliittinen ja alueellinen organisaatio.

- Euroopan unioni

- Euroopan ja maan väestö: levinneisyys ja kehitys. Muuttoliikkeet

- Historiallinen ja kulttuurinen perintömme.

Taiteet

- Tunnista välitön ja kuvitteellinen ympäristö ja selitä sen ominaispiirteet

- Toteuttaa muovisia tuotoksia noudattaen luovan prosessin alkeisohjeita, kokeillen,

tunnistaen ja erottaen eri materiaalien ja kuvaustekniikoiden ilmaisuvoimaa ja

valitsemalla sopivimman suunnitellun teoksen toteuttamiseen.

Kieli

- Viestintätilanteet, spontaanit tai suunnatut, käyttäen järjestelmällistä ja johdonmukaista

puhetta.

- Suullisten puheiden ilmaiseminen ja tuottaminen niiden tyypittelyn mukaisesti: kertova,

kuvaileva, argumentoiva, valaiseva, opettavainen, informatiivinen ja vakuuttava.
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Menetelmä

Perustuu tekemällä oppimiseen (eri tasoilla: jäljittelystä luomiseen).

Osa Kuvaus Ajoitus

0 CT-taitojen harjoittelu.

Tällä istunnolla tulisi harjoitella joitakin laskennallisen ajattelun taitoja,

jotta niihin perehdytään projektia varten. Kukin opettaja voi itse päättää,

mitä laskennallisen ajattelun taitoja hän haluaa harjoitella, mutta on

suositeltavaa harjoitella hankkeeseen liittyvää taitoa (mieluiten

reppuongelmaa ja travelling salesman -ongelmaa). Tähän tarkoitukseen

bebras-tehtävät ovat erittäin suositeltavia, löydät ne seuraavista linkeistä:

● https://www.bebras.org/node_56.html (tämä on bebrojen pääsivu,

pääset eri maiden resursseihin klikkaamalla niiden lippua).

● https://digitalcareers.csiro.au/en/Resources/Years-7-8 (Australian

bebras resources).

● https://www.bebraschallenge.org/ (USA:n bebras-resurssit).

● https://www.bebras.uk/ (Yhdistyneen kuningaskunnan

bebras-resurssit).

1-2

oppitunti

a

1 Johdanto/motivaatio

Eräs ulkomaalainen opiskelijaryhmä haluaa vierailla meillä ensi kuussa,

joten meidän on laadittava heille matkasuunnitelma. He eivät tiedä

maastamme mitään, joten meidän on tehtävä kaksi asiaa:

● Ensimmäinen asia on "motivoiva suunnitelma", johon meidän pitäisi

sisällyttää joitakin Eurooppaa ja maatamme koskevia näkökohtia,

jotta voimme sitouttaa ja motivoida heitä vierailemaan maassamme.

● Toinen asia on "matkaopas". Meidän on laadittava opas, jossa on

kaikki tärkeät tiedot vierailusta (paikat, reitit, budjetti...), jotta he

tietävät tarkalleen, mitä he aikovat tehdä.

Jos viimeinen toiminta on mahdollista, opettajat voivat motivoida lapsia sen

avulla. Tässä motivaatiotuokiossa opettajien olisi kiinnitettävä huomiota

asioihin, jotka tekevät maastamme erilaisen ja erityisen, yleisesti ottaen

vain siksi, että he voivat ottaa lapsilta "ehdotuksia" ja työstää näitä

"ehdotuksia" seuraavilla tuokioilla.

1

oppitunti

2 Maa ja meri Euroopassa

Oppilaiden on tutustuttava Euroopan erilaisiin maisemiin ja oman maansa

fyysiseen maantieteeseen.

Aluksi heille annetaan erilaisia maalauksia, joissa on erilaisia maisemia

(eurooppalaisia ja heidän omia maisemiaan).

Kun kaikki nämä analysoidut maisemamaalaukset on analysoitu, oppilaiden

on tehtävä vertailua ja vastakkainasettelua keskittyen maisemien välisiin

eroihin sekä Euroopan ja oman maansa välisiin eroihin.

Tällä oppitunnilla voidaan työskennellä äänimaisemien parissa ja kysyä

ääniä, jotka tapahtuvat tai edustavat maisemaa. Tähän liittyen voidaan

nähdä tyypillistä kansanmusiikkia.

1 tai 2

oppitunti

a
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3 Euroopasta kotimaahani yöllä

Oppilaita pyydetään tekemään "Näen - ajattelen - ihmettelen" -rutiini

Eurooppa-valokartan avulla (liitteessä 1 on esimerkki tämäntyyppisestä

karttatyypistä). Heidän tulisi tehdä selväksi kuvioita, jotka heidän

mielestään toistuvat (kuten esimerkiksi korkeampi valotiheys meren

rannalla).

Heidän olisi yhdistettävä valotiheys ja väestötiheys ja tehtävä yhteys

edellisellä istunnolla hankittuun tietoon.

1

oppitunti

4 Maamme-palapeli

Opettajat ja oppilaat tekevät EU:sta zoomauksen ja jakavat maan alueisiin

niin, että ne yhdessä kattavat koko maan. Kunkin oppilasryhmän on saatava

oma palansa kartasta ja päätettävä, mitä he haluavat ilmaston, politiikan,

merien, talouden... perusteella (ks. liite 2).

Esimerkiksi: joen tai vuoriston ympärillä, koska siellä valmistetaan tiettyä

tuotetta, koska siellä puhutaan eri kieltä, koska siellä on sama ilmasto....

1

oppitunti

5 Kulttuuriperintö

Tutustutaan alueen tärkeimpiin rakennuksiin ja historiallisiin paikkoihin,

musiikkiperinteisiin, legendoihin ja suullisiin perinteisiin. Etsitään legenda

vuorista, järvistä, historiallisista henkilöistä tai mistä tahansa, mikä on

erityistä tällä alueella. Pääajatuksena on keskittyä alueen

kulttuuriperintöön ja yrittää ymmärtää ja arvostaa kulttuurin

ilmenemismuotoja.

1

oppitunti

6 Maan suuntaukset

Opiskelijoita pyydetään etsimään joitakin väestö- ja talouskaavioita

esimerkiksi seuraavalta verkkosivulta: https://ec.europa.eu/eurostat.

Tällä verkkosivulla he voivat vertailla EU:n eri maita eri kaavioiden avulla,

joten heitä pyydetään valitsemaan, mitkä ovat heidän mielestään

edustavimmat ja tärkeimmät kaaviot ensimmäiseen infograafiin

sisällytettäväksi. Tässä toiminnassa voisi olla mielenkiintoista käyttää

väestöpyramideja, pylväsdiagrammeja ja piirakkadiagrammeja, jotta

todellisuutta voidaan esittää eri tavoin.

Liitteessä 3 on esimerkkinä kuvaajien vertailu.

Opettajat voivat käyttää myös muita verkkosivuja, kuten Google Trends tai

https://www.gapminder.org/.

2

oppitunti

a

7 Luonnonperintö

Oppilaita pyydetään tutkimaan valitsemansa alueen maantiedettä, kasveja,

eläimiä ja ilmastoa. Heidän tulisi luoda yhteyksiä Agenda 2030:ssa esitettyyn

talouteen ja kestävään kehitykseen sekä kestävän kehityksen tavoitteisiin,

erityisesti tavoitteisiin 11 ja 15. Heidän tulisi luokitella eläimiä ja kasveja

dikotomisella avaimella, joka voidaan tehdä verkkosivulla,

scratch-ohjelmalla...

2

oppitunti

a
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8 Valmistele infografiikka

Kaikkien toimintojen aikana oppilaiden on tehtävä muistiinpanoja ja

kerättävä tietoja, jotta he voivat tehdä lopputuotteen: infografiikan.

Infografiikassa on oltava kulttuuri- ja luonnonperintöä koskevaa tietoa, joka

on ilmaistu miellyttävässä muodossa, ikään kuin he olisivat tiedottajia.

Tämä infograafi voi olla verkkosivu, Genially, pahvi, scratch-ohjelma... yritä

hyödyntää mahdollisimman paljon tieto- ja viestintätekniikan välineitä, joita

sinulla on.

1

oppitunti

9 Parinjako

Oppilaita pyydetään jakamaan ja vertailemaan infografiikkansa Aronsonin

palapelitekniikan avulla (ks. liite 4). Heidän on annettava ja otettava

vastaan palautetta kumppaneiltaan parantaakseen työtään uusilla ideoilla.

Istunnon ensimmäisessä osassa he tekevät Aronsonin palapelirutiinin (½

oppitunnista) ja toisessa osassa (loput oppitunnista) he palaavat

alkuperäiseen ryhmäänsä laittamaan järjestykseen kaikki uudet ideat

kumppaneiden kanssa.

1

oppitunti

10 Infograafin päättäminen

Oppilaat työstävät infografiikkaansa, lisäävät muiden oppilaiden ja

opettajien palautetta ja valmistelevat esityksensä seuraavaa istuntoa

varten.

1

oppitunti

11 Maamme-show

Muut kutsutaan (vanhemmat, sukulaiset, muut oppilaat, opettajat...)

virtuaalisesti tai fyysisesti sen mukaan, mihin kukin pystyy.

Kutsu muut/vanhemmat vierailulle (virtuaalisesti tai fyysisesti).

1

oppitunti

12 Reitin valmistelu

Oppilaiden on päätettävä, mihin paikkoihin he aikovat mennä ja miksi. Kun

he ovat valinneet paikat, heidän on ratkaistava matkamiesongelma ja

otettava huomioon etäisyydet, tapa liikkua maassa (bussi, auto,

lentokone...) ja hiilidioksidipäästöt.

Matkamyyjäongelman suunnittelun ja ratkaisemisen aikana heidän on

tehtävä “päätöspuita”, otettava huomioon mahdolliset haitat (pyörätuolilla

liikkuvat ihmiset, vanhat tiet, julkiset rakennustyöt...) ja laadittava

vaihtoehtoinen suunnitelma, jos jotain tapahtuu.

Lopuksi heidän on valmisteltava reppu ratkaisemalla reppuongelma ja

pohtimalla esineiden painoa ja arvoa.

Lisätietoja kiertävän myyntimiehen ongelmasta ja Knapsack-ongelmasta

liitteessä 5.

2

oppitunti

a
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13 Matkaopas

Seuraavat toimet voidaan tehdä missä tahansa järjestyksessä. Pääajatuksena

on tehdä kirja/verkkosivu, johon on koottu kaikki matkasuunnitelmaa

koskevat tiedot syvällisen tutkimuksen avulla kaikista paikoista, joissa he

aikovat vierailla. Lopputuloksena on "matkaopas", johon oppilaat voivat

laittaa kaiken hankkimansa tiedon.

Matkalla-kertomukset: (esim. jos he käyvät Segovian akveduktilla, heidän

on etsittävä akveduktin legendaa). Lisäksi heidän on laadittava

kertomuksia/selityksiä luonnonilmiöistä, eläimistä, kasveista jne... ja

kaikesta, missä he aikovat vierailla, ja tehtävä täydellinen opaskirja, jossa

on syvällistä tietoa reitistä.

Oppilaiden on erotettava toisistaan tarinat, kuten legendat (joita he voivat

ehkä kertoa bussiaikana), ja teoreettiset tiedot paikoista eri kielirekistereitä

käyttäen.

Talousarvio: Oppilaita pyydetään laatimaan koko matkan budjetti, joka

alkaa yksinkertaisesta arvioinnista ja alkaa koko istunnon ajan etsiä tietoa ja

laatia taulukkoa, johon merkitään tulot ja menot. Luokka-asteesta riippuen

opettajat voivat pyytää heitä käyttämään erilaisia matemaattisia työkaluja,

esimerkiksi prosentuaalisia alennuksia.

Aikataulut: Opiskelijoiden on järjestettävä matkan aikataulut jonkin

taulukkolaskentaohjelman tai taulukko-ohjelman avulla, jotta ne voidaan

sisällyttää lopulliseen dokumentaatioon.

Vinkkejä ja niksejä: (esimerkiksi: ota mukaan vettä kestävät jalkineet,

koska maamme pohjoisosan ilmasto on todella märkä).

5

oppitunti

a

14 Loppuesitys (vapaaehtoinen)

Jos mahdollista, koulu voi olla yhteydessä toiseen kouluun. 111-ohjelman

pariryhmät esittelevät reittinsä ja keskustelevat ulkomaisen ryhmän kanssa

englanniksi.

1

oppitunti

Organisaatio

Materiaalit:

● Riippuu ongelmasta, ratkaisusta ja koulusta. Oppilaat voivat tehdä "matkaoppaansa" ja

"matkaesittelynsä" missä tahansa muodossa, jota koulu voi tukea. Nämä kaksi tuotosta

voidaan tehdä paperille, verkkosivulla, scratch-ohjelmalla... On tärkeää, että yritetään

hyödyntää mahdollisimman paljon sitä tieto- ja viestintätekniikkaa, joka kullakin on

käytössään.

● Tietojen etsimiseen tarvitaan myös tietokoneita.

● Lopullista esitystä (valinnainen toiminto) varten koulut tarvitsevat tietokoneita, kameroita ja

internetyhteyden.
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Valmennus

Hyödyllisiä kysymyksiä:

Osa Kysymykset Alue

0

1 Johdanto

Onko maamme mielestänne jotenkin erityinen? Miksi?

Missä on oltava matkaopas? Nämä asiat ovat

edustavimpia/tärkeimpiä maassanne?

Mitä on tärkeää näyttää vierailijalle? Miksi?

Luokanopettaja

2 Maantiede

Millä kriteereillä voit vertailla kahta maisemaa? Miten Euroopan

maisemat muistuttavat oman maasi maisemia? Miten ne eroavat

toisistaan?

Miltä tämä maisema tuntuu?

Onko maasi pääkaupungissa joki? Entä muissa tärkeissä

kaupungeissa maassanne/Euroopassa?

Yhteiskuntatieteet

3 Yhteydet taiteisiin - maisemat maalaustaiteessa, musiikissa,

musiikkimaisemat.

Mikä on maisema? (pohdi maiseman käsitettä).

Mitä merkittäviä eroja näet näissä kahdessa maisemassa

maalauksessa?

Voitko kertoa meille, millaisia eri musiikkityylejä tunnistat? Mitä

aistit kuunnellessasi erilaisia musiikkimaisemia?

Miltä sinusta tuntuu, kun kuuntelet liikenteen melua tai lintujen

laulua?

Mikä on maalauksen ja musiikin välinen yhteys? Mikä on näiden

musiikkimaisematyyppien tärkein ero?

Otsikko: Minkä otsikon luot, kun näet maiseman maalauksessa?

Musiikki/taiteet

4 Euroopasta kotimaahani yöllä

Mitä kuvassa näkyy?

Mitä vaaleat alueet edustavat ja mitä tummat alueet edustavat?

Miksi luulet, että tummat ja vaaleat alueet ovat kyseisillä

paikoilla?

Ovatko nykyiset kunnat mielestänne samanlaisia kuin aiemmin?

Yhteiskuntatieteet
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Miksi luulet, että pääkaupunki on kasvanut niin paljon ja muut

eivät?

5 Maamme-palapeli

Miten voimme jakaa maan? Miksi me jaamme sen niin kuin me

jaamme?

Voimmeko jakaa alueemme eri tavalla?

Minkä kriteerien mukaan luulette, että varsinaiset jaottelut on

tehty?

Yhteiskuntatieteet/

luonnontieteet

6 Kulttuuriperintö

Mitkä rakennukset tai historialliset paikat ovat edustavia tällä

alueella? Miksi tämä paikka edustaa tätä aluetta? (Edustavimmat

paikat eivät aina ole kaikkein tunnetuimpia).

Kuka rakensi tämän paikan ja miksi? Mitä historiallisia tapahtumia

liittyy tähän alueeseen tai historialliseen paikkaan?

Mitä legendoja tai perinteitä liittyy tähän rakennukseen tai

historialliseen paikkaan?

Äidinkieli/

yhteiskuntatieteet

7 Maan suuntaukset

Onko viivadiagrammi/piirroskaavio/palkkikaavio paras tapa

esittää tiedot?

Minkälaiset tiedot ovat mielestänne tärkeitä maanne

edustamisessa?

Mitä voitte sanoa maanne taloudesta ja väestöstä verrattuna

muihin EU-maihin? Entä verrattuna koko EU:hun?

Matematiikka

8 Luonnonperintö

Onko alueella ainutlaatuisia eläimiä, kasveja, kallioita tai

maisemia? Onko näillä kasveilla, eläimillä tai kivillä paikallinen

nimi?

Onko siellä luonnonpuistoa tai muuta suojelualuetta? Miksi?

Onko kyseisellä alueella ainutlaatuisia perinteisiä

maatalousratkaisuja? Onko kyseisellä alueella ainutlaatuisia

kestäviä ratkaisuja energiantuotannossa?

Luonnontieteet

9 Valmista infografiikka

(verkkosivut/genially/cardboard/Scratch).

Teknologia/äidinkie

li/taide
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Miten voit esittää kaikki ne tiedot, joita olet viime aikoina

kerännyt?

Näyttääkö infografiikkasi edellisissä istunnoissa löytämiänne

merkittäviä paikkoja/ääniä/jne?

Kannustaako se muita vierailemaan maassanne?

Voitko keksiä ylhäältä alaspäin suuntautuvan lähestymistavan,

joka johtaa houkuttelevaan, selkeään ja hauskaan tapaan

selittää, mitä olet havainnut? (EU:sta maahan, alueeseen ja

tiettyihin paikkoihin).

10 Parinjako

Mitä pidit luokkatoverisi työstä? Mitkä ovat heidän vahvuutensa?

Miten sitä voisi parantaa? Miten he voivat parantua? Miten voit

antaa rakentavaa kritiikkiä? Mitä olet oppinut luokkatovereiltasi?

Luokanopettaja

11 Infograafin ja Meidän maamme -näytöksen

päättäminen/päättäminen

Mitä palautetta saimme luokkatovereiltamme? Mitä muutoksia

voimme tehdä parantaaksemme työtämme ja esitystämme? Miten

sinä ja ryhmäsi voitte parantaa?

Luokanopettaja

12 Reitin valmistelu

Mitä sana optimaalinen tarkoittaa? Voiko kahden kaupungin

välinen reitti olla optimaalinen? Miten mitataan kahden

kaupungin välinen pituus? Käytätkö aikaa vai etäisyyttä vai

hiilidioksidijalanjälkeäsi? Löydätkö joka kerta saman reitin?

Matematiikka

13 Matkaopas

Matkalla-kertomukset:

Mikä tarina/mitkä tarinat voisivat olla mukaansatempaavampia?

Maiseman kuvaaminen, perinteinen historia...?

Onko legendoissa käytetty kieli samanlaista kuin

reittikertomusten kieli? Mitä yhtäläisyyksiä ja eroja voit löytää?

Ovatko legendat ja myytit mielestäsi tärkeä osa kulttuuria? Miksi?

Talousarvio:

Osaatko arvioida budjetin? Miten teet sen?

Äidinkieli, toinen

kieli,

ICT, matematiikka,

talous
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Oletteko ottaneet huomioon opiskelijaryhmien prosentuaaliset

alennukset? Se voisi olla tärkeää budjetissamme?

Mikä on talousarvion suurin menoerä? Voimmeko vähentää niitä

jotenkin? Miten?

Aikataulut:

Miten voimme jakaa aikataulun? Aikataulun on oltava hyvin

tarkka? Onko meillä vapaa-aikaa?

Mikä on paras organisaatio aikataulua varten? Miksi?

Vinkkejä ja niksejä:

Mitä vierailijoiden on mielestäsi tiedettävä matkasta?

Löytyykö matkaoppaasta lisää tärkeää tietoa sen lisäksi, mitä

matkaoppaassa jo on?

14 Yhteys toiseen kouluun (valinnainen)

Mitä aiot kertoa? Miten voit tiivistää projektisi?

Luokanopettaja,

toinen kieli.

Yhteistyön edistäminen: (konkreettiset mahdollisuudet/huomautukset, jotka on mukautettu

hankkeeseen).

Tiimityö: Ryhmät riippuvat luokan oppilaiden kokonaismäärästä ja maan "viipaleiden"

määrästä. Kukin opettaja voi valita näiden "viipaleiden" määrän muodostaakseen suurempia

tai pienempiä ryhmiä. Suosituksena on, että 3-4 oppilaan ryhmät sopivat todella hyvin tähän

projektiin.

Joskus sukupuolten välillä tasapainossa olevat ryhmät pyrkivät jakamaan työn

stereotyyppisten roolien mukaisesti (pojat tekevät teknistä työtä, kun taas tytöt keskittyvät

korkeamman tason tehtäviin). Suosittelemme toimenpiteitä näiden roolien

tasapainottamiseksi, jos niitä esiintyy.

Ryhmässä suositellut taidot:

● Johtaminen / koordinointi / sovittelu

● Luovuus

● Käsityö

● Tutkimus ja dokumentointi

● Empatia

● Pragmatismi

Formatiivinen arviointi: Oppilaita olisi kannustettava keskittymään prosessiin eikä

lopputulokseen. Opettajien on oltava usein yhteydessä toisiinsa, jotta he voivat huomioida

oppilaiden parannukset tai oppimistarpeet. Arvostelun ei pitäisi koskaan perustua lopputuloksiin

vaan hakuihin, esityksiin ja kehittyneisiin taitoihin.
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Mukautukset

• 3-6-vuotiaiden ikäluokissa he voivat tehdä vain "matkaoppaan" naapuristaan säilyttämällä

kaikki luokat mutta etsimällä vähemmän tietoa kustakin luokasta.

• Eri lähteistä saatuja tietoja voidaan yksinkertaistaa 6-9:n osalta. Siten nämä kaksi tuotosta

voidaan tehdä yhdessä, jolloin voidaan laatia vain yksi lopullinen ekspositio ja vähentää

tiedonhaun vaikeutta.

• Ryhmässä 9-12 oppilaat voisivat esittää konkreettisempia vaatimuksia, joissa etsitään

joitakin opetussuunnitelmaan liittyviä erityisnäkökohtia. He voivat esimerkiksi luokitella

eläimiä, kasveja ja kiviä syvällisemmin.

Vinkkejä & niksejä

(mainittava vain silloin, kun se on tarpeen, esim. taustatiedot, ...).

Liite 1

Valokartta:

lähde: https://www.predif.org/tur4all-la-aplicacion-de-turismo-accesible/

Liite 2
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Päätösmatriisi.

Oppilaat tekevät viivoja muodostaakseen maan palapelin vaakaviivojen mukaisesti. Tuloksesta

riippuen he täyttävät matriisin. Kun he ovat valmiit, he keskustelevat siitä, että "optimaalista"

valintaa ei ole, ja tekevät lopullisen päätöksensä siitä, miten alueet jaetaan tätä hanketta

varten.

Alueiden

lukumäärä

Luonnollinen

lajike

(korkea/

keskitaso/

matala)

Kulttuurinen

monimuotoisu

us

(korkea/

keskitaso/

matala)

Enimmäisetäi

syys

Muut

kriteerit...

Poliittiset

alueet

17+2

Ilmasto

Meret

Liite 3

Esimerkki 1, jossa on kaksi kuvaajaa.

https://www.ine.es/dyngs/ODS/es/indicador.htm?id=4987#!subGraph323_122

- Vertaile ja aseta vastakkain nämä kaksi kuvaajaa (tutki ja kiinnitä huomiota asteikkoihin).

- Ilmoittakaa muuttujien tyyppi (kvantitatiivinen, kvalitatiivinen, primaarinen,

sekundaarinen jne.).

- Laadi taulukko, jossa on suhteelliset ja absoluuttiset frekvenssit näistä tiedoista.

- Laske miesten ja naisten kaikkiin tehtäviin käyttämän ajan keskiarvo, moodi ja

vaihteluväli.

Esimerkki 2.
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Liite 4

Aronsonin palapelitekniikka: Ensiksi oppilaat muodostavat alkuperäisen ryhmän, jossa he

suunnittelevat projektinsa. Hankkeen kehittämisen aikana he sekoittuvat muiden ryhmien

oppilaiden kanssa, jotta he voivat jakaa ja vertailla hankkeitaan. Seuraavassa kuvassa näemme

oppilaiden jakautumisen alkuperäisiin ryhmiinsä (sama väri) ja sekaryhmiinsä (eri värit).
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Liite 5

Matkustavan myyntimiehen ongelma:

https://en.wikipedia.org/wiki/Travelling_salesman_problem

Lapsille: https://kids.kiddle.co/Travelling_salesman_problem

Knapsack-ongelma:

https://en.wikipedia.org/wiki/Knapsack_problem#:~:text=The%20knapsack%20problem%20is%20

a,is%20as%20as%20large%20as%20possible.
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