Vertaisryhmätyöskentelyn
sudenkuopat

Vertaisryhmien valinta
Sari Koski-Kotiranta, Maarit
Saarenkunnas, Tytti Tenhula
27.4.2001

nTehtävä/tavoite
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yhteinen alue
erilaiset näkökulmat
realistinen tavoite
yhteinen mielenkiinto ja hyöty
tavoitteen rajaus
yhteinen näkökulma
löytyisikö yhteinen intressi?
hankkeiden muuttuminen
matkan aikana
yhteinen aikataulu
käsitteiden tarkennus
ryhmän koko 3 – 4
hankkeen arviointi
(mitattavuus)

Esittelyposteri itsestä
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Kuva minusta
Nimi
Tämän koulutuksen aikana
tahtoisin tutkia…
Kehittämishankkeeni….
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Vertaisryhmän koko 3 - 4 henkilöä
Yhteinen kiinnostuksenkohde tai
samantyyppinen hanke / yhteinen hanke
Jäsenet mielellään eri yliopistoista
Toisiaan täydentävä osaaminen
Tuttuus ei välttämättä ole hyvä kriteeri.
Haastatelkaa myös ihmisiä, joita ette
entuudestaan tunne
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tutustuminen
työskentely tavalle
tavoitteet
toimiva vuorovaikutuskanava -> eri välineet
työskentelytekniikoista
sopiminen
roolit, tehtävät
arvioinnista sopiminen
yhteinen kieli
tiedostojen
yhteensopivuus

nHenkilökohtainen
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itsenäisyyden
säilyttäminen
motivaatio
ajankäytön hallinta
sitoutuminen ja
itsensä likoon
laittaminen
kilpailu
antamisen ja saamisen
suhde

Tukea osallistujien verkostoitumista muiden
yliopistojen osallistujien kanssa,
Tukea hankkeiden yhteistä suunnittelua ja
toteuttamista,
Tutkia ja havainnollistaa verkostoitunutta
työskentelyä,
Antaa käytännön kokemuksia tieto- ja
viestintäteknologisten työkalujen
interaktiivisesta käytöstä.

Vertaisryhmätyöskentelyn
aloittaminen

Kriteerit vertaisryhmän valintaan
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Vertaisryhmätyöskentelyn tavoite
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Etsikää/sopikaa ryhmän yhteinen tavoite
Miettikää, mikä tekee ryhmästänne toimivan ja saa sen
pysymään koossa vuoden ajan
Suunnitelkaa toimintanne niin, että se edistää jokaisen
ryhmän jäsenen kehittämishanketta (jokaisen omaa tai
yhteistä)
Sopikaa yhteiset tapaamisajat- ja paikat ja valitkaa
kunkin tapaamisen kokoonkutsuja
Keksikää ryhmällenne nimi
Kirjatkaa päätökset ja sopimukset vertaisryhmän
työsuunnitelmaan
Palauttakaa suunnitelma Soilelle kopiointia varten
(jokainen saa siitä oman kappaleen
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Vertaisryhmän työsuunnitelma (sopimus)
Vertaisryhmän nimi: ____________________________________________________________________________________________________
Ryhmän jäsenet: _______________________________________________________________________________________________________
Tapaamisajat ja -paikat: _________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
Yhteinen teema tai tehtävä: ______________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
Pelinsäännöt (miten ryhmä tukee sen jokaisen jäsenen hankkeen etenemistä ja miten varmistetaan, että se pysyy koossa):
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