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MIKÄ ON TUTORIAALI?
• useimmiten internetissä jaettu opas, jonka avulla halutaan opettaa jokin taito tai
tieto
• maksuttomia (esim. painetut ”How to draw Manga” –oppaat eivät ole tutoriaaleja)
• kaikille avoimia
• vapaaehtoisten tekemiä
• tutoriaaleja löytyy lähes kaikesta, mitä voi opetta/oppia
• laajuus ja yksityiskohtaisuus vaihtelee
http://www.youtube.com/watch?v=4z6Jd4Ka1CI
http://www.youtube.com/watch?v=6pl_ib0YtIs
• samaa kaikissa tutoriaaleissa on se, että ne on jaettu yhteiseksi iloksi kehittämään
ja viemään eteenpäin taidosta kiinnostuneita
• yhteisöt, tietojen ja taitojen jakaminen
kuvayhteisöt (esim. DevianArt, Rate My Drawings, Harhakuva.org)
videoyhteisöt (esim. Youtube, Veoh, Vimeo)

TUTORIAALIT JA OPETUS
•
•

Voiko tutoriaaleja käyttää opetuksessa?
Kompastuskiviä:
Tutoriaalien runsaus ja sisältöjen erilaisuus
http://www.deviantart.com/art/Dog-Wolf-Tutorial-109437903
http://lottjuh.deviantart.com/art/Simple-Dog-Body-Tutorial-79208636
http://sleepingdeadgirl.deviantart.com/art/Dog-Anatomy-Tutorial-2-173128225

•

Tekijänoikeudet (esim. Creative Commons on vapaa lisensointijärjestemä,
	
  
joka tarjoaa kenelle tahansa mahdollisuuden lisensoida työnsä ja
näin säädellä sen tekijänoikeuksia.)
Pelkkää kopiointia?
Mahdollisuuksia:
Tietokoneohjelmien tutoriaalit hyvä tuki niin opettajalle kuin oppilaillekin
Tiedon jakaminen
Esim. kuvataideopettajan antamat tehtävät ovat usein itse keksittyjä ja
kehitettyjä, ei jakamista. Voisiko olla toisin?

OHJEITA OPETTAJALLE
• Arvioi tutoriaalia esimerkiksi näiden ulottuvuuksien avulla; yleisluontoisuus,
selkeys, sisällön monimuotoisuus, luotettavuus.
• Vertaile samaan aiheeseen liittyviä tutoriaaleja keskenään.
• Koosta omaa materiaaliasi olemassa olevien tutoriaalien pohjalta, pidä kuitenkin
mielessä lainaamisen ja kopioimisen ero.
• Jaa tekeleesi!
• Keskustele oppilaiden kanssa tutoriaalien mahdollisuuksista, kritiikistä,
tekijänoikeuksista jne.
• Tiedosta esimerkiksi Creative Commons-lisenssin alaisia tutoriaaleja käyttäessä
tekijänoikeuskysymykset.

TUTORIAALIT OPPITUNNILLA
• Oppilaat voivat tehdä oppitunneilla tutorial-materiaalia, jossa he opettavat toisille
jonkin asian.
• Tutorialeja tehdessä on mahdollisuus oppia syvällisesti asiat, joita opettaa toisille,
kun pitää miettiä, mitkä asiat opetettavassa kokonaisuudessa ovat tärkeimpiä,
mitkä vähempiarvoisia.
• Tutorialeja suunniteltaessa on mahdollisuus keskustella oppilaiden kanssa siitä,
millaisia ovat hyvät opetusmateriaalit.
• Mikäli opettaja haluaa laittaa oppilaiden tekemää opetusmateriaalia internetiin,
täytyy opettajalla olla sekä oppilaiden että alaikäisten lasten kohdalla myös heidän
vanhempiensa suostumus. Tämä koskee myös koulun sisäisiä verkkoja, kuten
Moodle.
• Mikäli opettaja haluaa käyttää oppilaiden tekemiä tutoriaaleja omassa
opetuksessaan, täytyy tässäkin tapauksessa opettajalla olla oppilaiden lupa.
• Opettajalla kannattaa olla oppilaiden ja heidän vanhempiensa kanssa kirjallinen
sopimus siitä, miten ja missä oppilaiden tekemää materiaalia saa käyttää.

LÄHTEET
• AdobeTV. http://tv.adobe.com
• http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/
• Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet. 2004. Kuvataide. s. 235-240.
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• Tietoa tekijänoikeuksista.
http://www.tekijanoikeus.fi/sites/default/files/upload/kopiraitti-esite.pdf.
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