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KatsausKatsaus PortfolioPortfolio--
verkkojaksoonverkkojaksoon 17.3.200517.3.2005

Heli Brander
TY, Monimuoto-opetuksen kehittäminen

PortfolionPortfolion tytyööststäämisprosessi misprosessi TieVieTieVie--asiantuntijakoulutuksessaasiantuntijakoulutuksessa

PortfolioPortfolio--verkkojaksonverkkojakson perimmperimmääinen inen 
tarkoitus?tarkoitus?

tarjota konkreettista tukea oman portfolion tekoon

tarjota mahdollisuus ja foorumi palautteen antoon ja 
saamiseen näyteportfoliosta sekä sen valmistuttua että
jo kirjoittamisprosessin aikana

tukea TieVie-asiantuntijakoulutuksen saattamista 
päätökseen -> jakson jälkeen valmis portfolio?

tukea portfolioiden arviointia kurssisuoritteena

Toteutus 2005Toteutus 2005

verkkoympäristönä WebCT
itsenäisen työskentelyn ja vuorovaikutteisen 
työskentelyn viikot, ”aktivoiva” asiantuntijavierailu
opiskelijan toimintana ohjeistettu kirjoittamisprosessin 
eteenpäin vieminen sekä vertaisryhmässä toteutettu 
palauterinki
jakson päätteeksi vapaamuotoinen palautekeskustelu 
juonteessa sekä tuutorin kommentti yhteispalautteena

Suunnittelun peruspilaritSuunnittelun peruspilarit

vahva toiminnallinen tavoite -> portfolio valmiiksi 
pyrkimys kuormittavuuden vähentämiseen ja 
päällekkäisten toimintojen välttämiseen 
ohjaus pyritty rakentamaan selkeän ja yksiselitteisen 
ohjaavan materiaalin varaan; ohjaajien rooli toimia 
käytännön organisaattorina ja taustatukena
vertaistuella jaksolla keskeinen rooli (etuna 
vertaisryhmän tuttuus; jäsenillä taustatietoja ja 
kosketuspintaa toistensa hankkeisiin ja toimintaan) 

Haasteita verkkojakson Haasteita verkkojakson 
suunnittelulle suunnittelulle 

Viimeinen verkkojakso ja väsymys
Hiihtolomat
Opiskelijamäärä asettaa omat rajansa ohjauksen ja 
käytettävien menetelmien suunnittelulle
» sata TieVie-portfoliota sähköpostissa?
» toimiva portfolioiden palautteenantokäytäntö?
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Opiskelijapalautetta jaksostaOpiskelijapalautetta jaksosta

(+)

selkeä materiaali
sopivasti mitoitettu 
työmäärä
mahdollisuus itsenäiseen 
työskentelyyn
pakotti portfolion
prosessointiin ja tuki oman 
portfolion tekoa

(-)

osan sitoutumisen vähyys 
haittasi
työkiireet, UPJ ja 
hiihtolomat sotkivat 
kuvioita  
WebCT –alusta
portfoliopalaute jäi liian 
vähäiseksi ja pinnalliseksi
aikataulu venyi…

Jakson Jakson portfoliotuotoksetportfoliotuotokset
Jaksolla tuotettiin 60 näyteportfolioluonnosta (= tällä hetkellä juonteissa 
julkaistujen portfoiloiden määrä)
Kokonaisuudessaan yhtenäinen linja, eroja jonkin verran seuraavissa:
» sisältö -> painottuiko portfoliossa hanke, oma ammatillinen kehittyminen, 

työyhteisön näkökulma, TieVie-koulutusprosessi?
» käyttötarkoitus -> oliko portfolio suorite, ”ensimmäinen askel”, 

kokonaisuuden osa, työkalu?
» muoto -> www-sivu (39) , word-dokumentti (14), pdf-tiedosto (2), PPT-

esitys (1), muu (4)

Verkkojakson vastuuhenkilön ja ohjaajan näkökulmasta:
» ohjeet huomioitu hyvin -> asiantuntijakoulutuksen suorittamisen 

näkökulmasta portfolioiden sisältö kattava, TieVie-asiantuntijakoulutuksen
aikaisen oppimisprosessin analyysi ja reflektointi vahvasti mukana 
portfolioissa

» sisältöön ja erityisesti ulkoasuun panostettu enemmän kuin koskaan 
aikaisemmin

» vuorovaikutus ja vertaispalautteenanto toimi hyvin ja oli luontevaa

Haasteet jatkossaHaasteet jatkossa

portfoliot saatettu vähintään hyvin idulle 
» niiden loppuunsaattaminen

perusportfolion ylläpito ja päivittäminen  
» asiantuntijana kehittyminen
» mahdollistaa näyteportfolioiden työstämisen

› portfoliot osana virantäyttöä?

VielVielää kertauksena kertauksena ””lopullisestalopullisesta””
portfoliostaportfoliosta

deadline 10.4.2005 mennessä
palauttamisvaihtoehdot
» julkaisu tai linkittäminen TieVie-portaaliin omaan 

työtilaan 
» yksityisluonteisen portfolion toimittaminen 

sähköpostitse Paula Vaskurille Ouluun
arviointi asteikolla hyväksytty/täydennettävä
-> todistukset suorittaneille 30.4.2005 mennessä postitse 
TieVie-portaalin osallistujakortissa olevaan osoitteeseen

Mihin Vie Mihin Vie TieVieTieVie--portfolionportfolion Tie Tie 
2006?2006?

Portfolion sitominen entistä tiiviimmin koko koulutuksen 
aikaiseksi prosessiksi
Hankeportfolio


