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Kokeilun tavoitteet
Kokeilun tavoitteena on saada valmiiksi Reactored -
kielityökalun uusi Suomi toisena kielenä -opetukseen
soveltuva versio yhteiskehittämällä sitä kieltenopettajien ja -
oppijoiden kanssa.
Reactored -kielityökalun S2 version tavoitteena on
mahdollistaa kielen oppiminen myös sellaisille oppijoille joilla ei
ole kirjoitus- tai lukutaitoa.

Kokeilussa testataan ja kehitetään Reactored -kielityökalun
uutta beta-versiota aidossa käyttöympäristössä yhdessä
kieltenopettajien ja -oppijoiden kanssa. S2 versiossa
opetustapahtuma painottuu kuullun ymmärtämiseen, jossa
opitaan uutta sanavarastoa ja sovelletaan opittua sanastoa
lauseissa. Tällaista oppimista tukeva toimintamalli pyritään
kokeilun aikana validoimaan kouluympäristössä.
Opetustapahtuma on monikanavainen ja oppilas pystyy
suorittamaan osan tehtävistä puhumalla. Opittua
oppimateriaalia voidaan hyödyntää Reactoredin chat-osiossa,
jossa ennakoiva tekstinsyöttö auttaa lauseiden
rakentamisessa ja valmentaa vuorovaikutustilanteisiin.
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Eteneminen
Helmikuu: kick-off-tapaamiset kokeilukouluilla sekä perehdytys S2-
beta version käyttöön kokeiluun osallistuville opettajille

Helmi–huhtikuu: beta-työkalun käyttö osana normaalia opetusta

Huhti–toukokuu: Uusien ominaisuuksien testausta. Nopean kokeilun
päätös, palaute- ja arviointikeskustelu, kehittämisen ja
jatkotoimenpiteiden yhteinen suunnittelu

Koulut ja opettajat
Alppilan lukio, Arja Kuisma, Angela Eriksson
Helsingin aikuislukio, Kirsi Seppänen, Sanna Ravi
Torpparinmäen peruskoulu, Amanda Holm

Arvio käytetystä ajasta
Suunnittelu & kehitys & arviointi: 70 tuntia
Pilotti: 8 viikkoa
Osallistunut henkilömäärä Helsingin kaupungin puolesta:
3 opettajaa + 120 oppilasta
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Kokemukset
Mikä onnistui? Saimme kehitettyä uusia oppimisen tapoja sekä kokeiltua myös niitä
opetuksessa. Palaute oli että ratkaisua halutaan käyttää jatkossakin.

Mikä epäonnistui? Opettajien määrä supistui alkuinnostuksen jälkeen kolmeen,,
monille projektin aloitus kesti liian kauan

Mitä uutta opittiin? Kokeilun onnistuminen ja yhteiskehittämisen hyöty on todella paljon
kiinni yrityksen ja koulun aktiivisuudesta. Keskustelukanavat on hyvä olla monipuoliset.

Mitä yllätyksiä sattui? Ensimmäisellä demokerralla uuden materiaalin jakaminen
ryhmäkoodilla ei onnistunut suunnitellusti, saimme kuitenkin pidettyä tunnin menestyksellä.
Mukaan lähteneiden opettajien kiireinen aikataulu ja resurssit olivat todella tiukalla. Teimme
yhteistyötä myös työajan ulkopuolella :)

Mitä hyötyä kokeilusta oli yritykselle? Saimme kokeiltua uusia ominaisuuksi
isolla joukolla ja palautetta jo olemassa olevista asioista.

Tärkeimmät kokemukset yhteistyöstä
Isot testaajamäärät antavat palautetta ja auttavat aidosti parantamaan tuotetta sopimaan
aitoihin käyttötilanteisiin.

Muutama huomio, siitä mitä oppilaat toivovat
Oppilaat toivoivat yksinkertaista ja nopeaa kirjautumista palveluun, Että voi harjoitella myös
itsenäisesti koulun ulkopuolella, Pelillisyyttä, joka näkyisi myös itsearvioinnissa

Nopeat kokeilut toimivat hyvänä alustana yrityksen uuden tuotteen/idean testaamisessa.
Laatupisteet 8.5/10

Lisätietoja: Kari Savolainen, kari@rouhia.com, 040 537 0375
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Taustaa Tulevaisuuden älykkäät oppimisympäristöt –hankkeen tavoitteena on vahvistaa
liiketoimintamahdollisuuksia yrityksille, jotka kehittävät oppimiseen sekä älykkäisiin fyysisiin
ja virtuaalisiin oppimisympäristöihin liittyviä palveluja, tuotteita ja teknologioita. Hanke tukee
Helsingin kaupungin tavoitetta olla kokeilu- ja kehittämisalustana yritysten palveluille ja
tuotteille. Osana hankkeen toimintaa yrityksille tarjotaan mahdollisuus kehittää tuotteitaan
yhdessä Helsingin opettajien ja oppilaiden kanssa nopeiden kokeiluiden ohjelman kautta.

Nopeat kokeilut saavat rahoituksensa pääosin Euroopan aluekehitysrahastosta ja nopeiden
kokeiluiden rahoitus on vuoteen 2020 asti. Lisätietoja: raigo.megerild@hel.fi


