
JOONAS SILVENNOINEN

Oppilasagenttitoiminta on koulun vapaa-
ehtoista teknologiaan ja tietotekniikkaan 
keskittyvää toimintaa, jonka tarkoituksena 

on mm. kouluttaa opettajia ja oppilaita käyttämään 
mm. erilaisia tietokonesovelluksia. Näitä ovat mm. 
GAFE (Google apps for education), Office 365 ja 
erilaiset pilvipalvelut. Lisäksi käymme myös pitämässä 
vanhainkodeissa senioreille erilaisia pelitapahtumia. 
Eli viemme muutaman tabletin, ja pari konsolia 
vanhainkotiin ja annamme senioreiden kokeilla, 
millaista pelaaminen on. Olemme myös käyneet 
opettamassa alakoululla Officen ja Wilman käyttöä 
pienemmille.

Erilaiset robotit ovat myös osa toimintaamme, 
niitä on tosin vielä vain muutama, mutta tule-
vaisuudessa tulee varmasti lisää. Nyt meillä on 
ainakin Lego Mindstorms, Sphero-pallo, BB-8 
ja Ollie. Meillä on aina ollut senioritalolla kaksi 
kappaletta Spheroja mukana. Niistä on yleensä 
tykätty erittäin paljon. Joskus käymme vierailuilla 
erilaisissa paikoissa, esim. keväällä kävimme peli-
yhtiö Sulakkeessa, joka tunnetaan virtuaalihotelli-
pelistä nimeltä Habbo.

Koko toiminnan paras juttu tähän mennessä oli, 
kun järjestimme koko koululle tarkoitetut lanit. Niitä 
olimme suunnitelleet keväästä aina lokakuuhun asti, 
jolloin ne pidettiin.

Millaista toiminnassa on alla mukana? Tähän on 
helppo vastaus, se on mielestäni erittäin mukavaa 
ja hauskaa, koska pääsee kokemaan ja näkemään 
erilaisia uusia asioita ja kokeilemaan niitä.

Kun minua pyydettiin keväällä toimintaan 
mukaan robottivastaavaksi. Lähdin mukaan, 
mutten tiennyt muusta tekniikasta paljoakaan, 
mutta toiminnan myötä, olen oppinut uusia asioita. 
Mutta siitä sitten toimintani laajeni, ja siten tulin 
Oppilasagentiksi, enkä ole milloinkaan suunnitellut 
eroavani. 

Oppilasagenttina koulua kehittämässä
oppilas 8A, Hämeenkylän koulu

Monissa Suomen kouluissa on oppi-
laille yhden tai kahden opettajan 
johtamaa oppilasagenttitoimintaa. 
Mutta mitä tällainen toiminta on? Mitä toimintaan 
sisältyy? Millaista siinä on olla mukana?

Hämeenkylän koulun OppilasAgentit opettajia 
ohjaamassa GAFE-palvelun mahdollisuuksiin.

OppilasAgentti-toiminta

Oppilasagentti-toimintamallissa valjastetaan 
oppilaiden teknologiaosaaminen koko koulun 
TVT-käytön hyväksi. Tavoitteena on luoda valta-
kunnallinen vertaistuellinen toimintamalli, joka 
toimii samalla opettajien tukena opetustekno-
logian hyödyntämisessä opetuksessa. Monella 
oppilaalla on hyvät ja monipuoliset teknologia-
valmiudet ja ennen kaikkea aitoa intoa kehittää 
niitä entisestään. Toiminnasta hyötyvät kaikki ja 
yhdessä saadaan myös enemmän aikaiseksi.

OppilasAgentti -toimintamallisissa otetaan 
oppimisympäristön kehittämiseen mukaan koko 
kouluyhteisö. Toiminnassa hyödynnetään ennak-
koluulottomasti toisilta oppimista fyysisesti työ- ja 
koulupäivän aikana, vahvistetaan sosiaalista ja 
pedagogista näkökulmaa ja tarjotaan erilainen 
keino opettajan roolin muutokselle.

Koska OppilasAgentti toiminnassa hyödyn-
netään oppilaiden osaamista ja kiinnostuksen 
aiheita, voi toiminta olla hyvin erilaista eri kouluissa. 
Liikkeelle voidaan lähteä hyvin pienin askelin ja 
myöhemmin lisätään toimintaa.

OppilasAgentti -toiminta valittiin juuri ennen joulua 
mukaan HundrED toimintaan. Tutustu tarkemmin 
OppilasAgentti-toimintaan www.oppilasagentti.fi. 
Voit myös seurata OppilasAgentteja Facebookissa.

TIMO JÄRVENPÄÄ

OpettajaAgentti, Hämeenkylän koulu
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Lukuvuonna 2016–2017 tuotamme valmiit Abitti -koepaketit 
kaikille lukion ensimmäisen vuoden kursseille seuraavasti.

Heti saatavilla: MAY1 Luvut ja lukujonot • FY1 Fysiikka luonnontieteenä • KE1 Kemiaa kaikkialla 

• MAA2 Polynomifunktiot ja -yhtälöt • MAB2 Lausekkeet ja yhtälöt • FY2 Lämpö 

• KE2 Ihmisen ja elinympäristön kemiaa • MAA3 Geometria 

• MAB3 Geometria.

Vko 4/2017: MAA4 Vektorit • FY3 Sähkö • KE3 Reaktiot ja energia.

Vko 10/2017: MAA5 Analyyttinen geometria.

KATSO LISÄÄ http://verkkokauppa.mfka.fi/

Tutustu ja tilaa osoitteesta: 
www.mfka.fi/kokeet
Huom. koepakettien tilaukset 
vain kouluille ja opettajille.

ABITTI-KOKEET MATEMATIIKKAAN, 
FYSIIKKAA JA KEMIAAN

HANNU KORHONEN - ERKKI LUOMA-AHO - MIKKO RAHIKKA

GEOGEBRA-AAPINEN
– oppikirja opettajalle

Kirja kattaa GeoGebran käytön perusteet ja havain nollis tusten laatimisen, 
GeoGebran tilastotoimintojen esittelyn ja pedagogiikkaa. Opus kertoo 
oppimisesta ja opettamisesta, matematiikasta ja sen tekemisestä, muu-
toksenhalusta ja mahdollisuudesta sekä ennen kaikkea oppimisen avuksi 
suunnitellusta työvälineestä GeoGebrasta. Saat runsaasti virikkeitä ja 
ideoita opetukseen.

KATSO LISÄÄ

CAS KUMMAA
– oivallan matikkaa teknologian avulla

Kirjan avulla sinun ei tarvitse tietää juuri mitään opiskeltavasta käsitteestä. 
Aikaa ei tarvitse käyttää edes sovelluksen tai laitteen komentojen opis-
keluun! Voit aloittaa sekä GeoGebrana että Ti-Nspire tai Casio ClassPad 
CAS -laskimen käytön välittömästi, ilman että selailet tunteja ohjelmien tai 
laitteiden manuaaleja.

Kirja auttaa oivaltamaan omatoimisesti mm. seuraavat käsitteet:

• suoran, ympyrän, paraabelin ja ellipsin ominaisuudet

• eksponetti- ja logaritmifunktiot ja niiden yhteys

• derivoitavuus ja derivaatta

• määrätyn integraalin ja integraalifunktion ominaisuudet ja yhteys

KATSO 
LISÄÄ!


