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Toimintasessio

• Lyhyesti hankkeesta ja HAMKin tavoitteista

• HyFlex – toteutuksen mahdollisuudet ja haasteet

• UDL-viitekehys - haasteiden ratkaisijana

• Haasteiden ratkaisuja - yhdessä työskentely

• Loppupäätelmät
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Hybridiopetuksen ja -työskentelyn 

taidot ja tavat
1.9.2021 – 31.8.2023

Tavoitteena on vahvistaa saavutettavasti ja 

hybridisti toteutuvassa opiskelussa, 

opettamisessa ja ohjauksessa tarvittavaa 

digipedagogista osaamista

https://hybridiopetus.fi/

https://hamk.fi/hott

https://hybridiopetus.fi/
https://hamk.fi/hott


HAMK tavoitteet ja toteutus

• digitaalisen koulutuspalvelun 

muotoiluosaamisen vahvistaminen

• saavutettavan ja hybridisti

toteuttavan opetuksen 

tunnistaminen, kehittäminen, 

testaaminen ja soveltaminen

• valmennus & työpajat

• test bed -pilotit

• best practices -työkalupakki
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HyFlex (Hybrid-Flexible)

• Opiskelija valitsee (Learner Choice)

• Yhdenvertaisuus/samanarvoisuus 

(Equivalency)

• Kierrätys/uudelleenkäyttö 

(Reusability)

• Saavutettavuus (Accessibility)
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Hybridi/HyFlex vahvuuksia & haasteita

• joustavuus, eri 
toteutustapojen vahvuudet

• valinnat tarpeen ja omien 
vahvuuksien mukaan

• takaa opintojen jatkumon ja 
vähentää keskeyttämisiä

• ei eroa opiskelijoiden 
välillä: oppimistulokset, 
menestys

• ulkopuolisten 
asiantuntijoiden käyttö

• rikkaampi oppimiskokemus

• kehittämistyötä yhdessä 
(pedagogiikka ja tekniikka)

• vaatii yhteissuunnittelua ja 
valmistelua, pitkäjänteistä 
kehittämistyötä

• vaatii muutosta pedagogisissa 
menetelmissä ja uuden 
teknologian käyttöönotossa

• opettajalle kuormittava

• opiskelijoiden yhdenvertainen 
oppimiskokemus (aktivointi, 
vuorovaikutus)

• yhteenkuuluvuuden & 
läsnäolon kokemus

• teknologia & tilat & tuki

• visuaalinen- ja äänimaailma 
yhdenvertainen eri ryhmillä



Kaikille soveltuvan hybridin

opetuksen muotoilu
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Opiskelijoiden moninaisuus ja UDhL

Opiskelijoiden moninaisuus ja UDHL pedagogisen kehittämisen lähteena

https://digipedaohjeet.hamk.fi/ohje/opiskelijoiden-moninaisuus-ja-udhl-pedagogisen-kehittamisen-lahteena/


Kuusi tiimin yhdessä työskentelymallia
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Itsenäinen 
keskittynyt 
työskentely

Syvä 
yhdessä 

työskentely

Itsenäisesti 
verkon 

ulkopuolella 
työskentely

Rento 
yhdessä 

tekeminen

Minun 

aika

Pinnallinen

työskentely

Syvä 

työskentely
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Vain samassa paikassa 

työskentelevien

tiimiläisten tavoitettavissa

Spontaanisti 

tavoitettavissa

Tavanomainen 

yhdessä 

tekeminen

Oppiminen
Meidän

aika

Lähde: Razzetti, G. (2022). Remote not distant: Design a company culture that will help you thrive in a hybrid workplace. Liberationist. 

https://hamk.finna.fi/Record/vanaicat.140537


DfA ja UDL 

-periaatteet
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1. Tasapuolinen 
käyttämisen 
mahdollisuus

2. Joustavuus 
käytettäessä

3. Yksinkertainen ja 
intuitiivinen käyttö

4. Havaittava 
informaatio

5. Virheiden sietokyky
6. Pieni fyysinen 

ponnistus
7. Kokoa ja tilaa 

lähestymiselle
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Hybridiopetuksen haasteet ja ratkaisut



Työskentelyn ohjeistus

1. Jakaudutaan ryhmiin. Varmistetaan Miro-alustalle pääsy.

2. Esittele itsesi ryhmälle: Kuka olet, mistä tulet, miten hybridiopetus sivuaa 

omaa työtäsi?

3. Tarkastelkaa alustalla olevia kortteja. Keskustelkaa hybridiopetuksen 

haasteista korttien avulla. Pohtikaa oppijan, opettajan tai organisaation 

näkökulmia. Valitkaa 1-4 korttia, jotka kopioitte ryhmän työskentelyalueelle. 

Kirjatkaa haasteen kuvaus työskentelyalueelle.

4. Pohtikaa ratkaisuja haasteisiin ja kirjatkaa ne.

5. Valmistautukaa jakamaan jonkin olennaisin tai mielenkiintoisin teema.

6. Yhteinen keskustelu.

• https://hamk.fi/hott (ajankohtaista)

• https://www.hamk.fi/projektit/hybridiopetuksen-ja

-tyoskentelyn-taidot-ja-tavat/#ajankohtaista
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https://hamk.fi/hott
https://www.hamk.fi/projektit/hybridiopetuksen-ja-tyoskentelyn-taidot-ja-tavat/#ajankohtaista
https://www.hamk.fi/projektit/hybridiopetuksen-ja-tyoskentelyn-taidot-ja-tavat/#ajankohtaista
https://www.hamk.fi/projektit/hybridiopetuksen-ja-tyoskentelyn-taidot-ja-tavat/#ajankohtaista


Hybridiä erilaisissa ympäristöissä
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Hybridiä erilaisissa ympäristöissä
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Kiitos!
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