
Think global

act local

Tavoitteet projektille

● yhteistyötaidot

● TVT- taidot

● keskustelutaidot

● ongelmanratkaisutaidot

C.R.A.F.T

Creating Really Advanced Future 

Thinkers



Yhteistyötaidot

● työskentely ryhmissä, sekä omassa 

kotiryhmässä että tanskalaisten kanssa 

online

● ryhmien varsin itsenäinen toiminta

● vertaisarviointi työprosessista

● eTwinning, TwinSpace 

● Padlet (esittely siitä, mitä kukin haluaa 

itsestää kertoa)

● Mindmaister (ryhmätyöskentely)

● Google tools (työskentely, päiväkirja)

● Skype

● Adobe Connect -videotyökalu

(suomalaisten oppilaiden opetustuokiot 

tanskalaisille oppilaille)

TVT- taidot



Keskustelutaidot

● kirjallinen kommunikointi TVT- työkalujen 

avulla

● suullinen kommunikointi TVT- työkalujen 

avulla

● oman työpanoksen antaminen 

opiskeltavaan asiaan

● rakentavan palautteen anto

● Palautteen anto

Matkan varrella tuli ongelmia. 

● Ratkaisumallit ryhmän sisällä

● Ryhmäkurin toimivuus

● Erilaisuuden sietäminen (sama päämäärä, 

erilaiset keinot saavuttaa ne)

Ongelmanratkaisutaidot



Kuusi oppilasryhmää ja aiheet

1. Työllisyys (paikalliset työpaikat)

2. Energia (tuulimyllyt, kierrätys)

3. Kuljetusten ongelmat

4. Kuluttaminen (tuotamme paljon 

jätettä)

5. Ruoka (paikallinen tuotanto)

6. Muoti ja kierrättäminen



● Työskentelen yhdessä parin tai ryhmän kanssa.

● Työskentelen yksin tehtävän parissa.

● Työskentelen yhdessä parin tai ryhmän kanssa.

● Minulla on yhteinen vastuu tehtävän 

ratkaisemiseksi.

● Työskentelen yhdessä parin tai ryhmän kanssa.

● Minulla on yhteinen vastuu tehtävän 

ratkaisemiseksi.

● Teemme yhdessä olennaisia päätelmiä 

tehtävästä.

● Työskentelen yhdessä parin tai ryhmän kanssa.

● Minulla on yhteinen vastuu tehtävän 

ratkaisemiseksi.

● Teemme yhdessä olennaisia päätelmiä 

tehtävästä.

● Kaikki ovat riippuvaisia toisistaan -kaikilla ryhmän 

jäsenillä on oma roolinsa tehtävän ratkaisussa.
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YHTEISTYÖ



● Käytän TVT:tä itsenäisesti ja haen tietoa 

annetun ohjeen mukaan.

● Luon uutta tietoa TVT:n avulla.

● Minulla ei ole mahdollisuutta käyttää TVT:tä

● Käytän TVT:tä luodakseni uutta tietoa.

● Voin luoda uutta tietoa myös ilman TVT:n 

käyttöä.

● Käytän TVT:tä luodakseni uutta tietoa.

● TVT on välttämätön tämän uuden tiedon 

luomisessa.

● Käytän TVT:tä luodakseni uutta tietoa.

● TVT on välttämätön tämän uuden tiedon 

luomisessa.

● Opin yhdessä muiden kanssa ja kehitämme 

uutta ympäröivään maailmaan..
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TVT ja 

OPPIMINEN



● Osaan keskustella lyhyesti ja yksinkertaisesti.

● Luon keskustelua, joka on laajaa  ja 

monimuotoista.

● Luon keskustelua, joka on laajaa ja 

monimuotoista.

● Osaan selvittää ideoita tai tukea väitteitä 

faktoilla/ esimerkeillä.

TAI

● Pystyn kohdistamaan keskustelun määrätylle 

kohderyhmälle.

● Luon keskustelua, joka on laajaa ja 

monimuotoista.

● Osaan selvittää ideoita tai tukea väitteitä 

faktoilla/ esimerkeillä.

● Pystyn kohdistamaan keskustelun määrätylle 

kohderyhmälle
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KESKUSTELU-

TAITO



● Ratkaisen ongelman.

● Ratkaisen ongelman.

● Ongelma on todellinen, oikeasta elämästä.

● Ratkaisen todellisen ongelman.

● Käytän tunnettuja ratkaisuja.

● Työskentelyni loppuu, kun olen ratkaissut 

ongelman 

● Ratkaisen todellisen elämän ongelman.

● Löydän uusia ja innovatiivisia ratkaisuja.
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ONGELMAN 

RATKAISU ja 

INNOVAATIO


