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UDeL Webinaarin tavoite

Jakaa TINEL-hankkeessa opittuja UDeL caseja

Syventää UDeL osaamista

Kertoa hankkeen tulevista stepeistä
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https://www.hamk.fi/projects/tinel/?lang=en#about
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Kokonaiskuva 
TINEL-projektista
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Universal Design for Learning (UDL) ja UDeL

• Kaikille soveltuvan oppimisen muotoilu – varmistetaan kaikille opiskelijoille
oppimismahdollisuudet, oppimisympäristöjen ja –aineistojen saavutettavuus

• Joustavien vaihtoehtojen tarjoaminen opiskelijoille

• Irtaantuminen perinteisestä lähes pelkästään tekstipohjaisesta didaktiikasta ja 
oppimisaineistoista

• Opetuksessa kohti dynaamisia, aktivoivia ja osallistavia käytänteitä sekä
oppimisympäristöjä
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UDL-viitekehyksen soveltamisesta

Erilainen tapa vastaanottaa ja prosessoida tietoa: 

• Kaikilla opiskelijoilla pitää olla pääsy opintojaksoon, luentoon, 
oppimistehtävään ym. sisältyviin esitysmateriaaleihin ja syventävään
opiskelumateriaaliin sekä mahdollisuus muistiinpanoihin

• Oppimisaineiston ja materiaalin saatavuus ajoissa

• Sisältöjen tarjoaminen multimodaalisina…
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Sisältöjen tarjoaminen multimodaalisina…

1) Verkkosisällöt WCAG-muodossa, puhe- ja tekstisisällöt tallennetuina eri formaatteihin – esim. 
luennot tallenteena, tekstit puhuttuna, videon puhe tekstitettynä ja visuaalinen informaatio
kuvailtuna.

2) Käytetään usemmanlaisia materiaaleja, joissa on samat informaatiosisällöt. Näistä opiskelija
valitsee omalle oppimistyylilleen ja informaation vastaanottamis- sekä prosessointityylilleen
sopivimmat ja itseään kiinnostavimmat materiaalit. Esim. slaidit, documentit, visuaaliset
materiaalit, videoklipit, podcastit ja e-kirjat.

3) Tarjotaan avustavan teknologian ratkaisuja, joilla aineiston formaatti on muunnettavissa, esim. 
ReadSpeaker, TextAid, Translater, Syventävä lukuohjelma, jne. sekä ohjeet/opastus
esteettömyysasetusten päälle asentamiseen kännykässä, tabletissa, kannettavassa ym. laitteissa.
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UDeL Case:

1. Kurssi: Esteettömyys liikennesuunnittelussa 5 op

2. Verkko-oppimisalusta: Moodle

3. 26 opiskelijan ryhmä: 

• aikuisia opiskelijoita, joilla pitkä aika edellisestä opiskelusta, 

• henkilöitä, joilla on keskittymisvaikeuksia, oppimisvaikeuksia, dyslexiaa, asperger oireyhtymää

• henkilöitä, joilla on kielellisiä vaikeuksia maahanmuuttajataustaisuudesta johtuen

4. Aika: 8 vk
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Oppimiskokemuksen muokkaaminen UDL periaatteita soveltaen:

17.4.2020 / MS

Esittämistavat

Toiminta & osaamisen 
ilmaisu

Sitoutuminen

Multimodaalisuus kurssimateriaaleissa
• Saavutettavat Powerpointit
• Tekstitetyt lyhyet videot
• Online linkit ammattilaissivuille ja materiaaleihin
• Teksti dokumentit verkossa ja luettavissa 

ReadSpeakerillä
• Suulliset esitykset vierailijoilta
• Multimodaaliset havaintopäiväkirjat
• Luennot ja näistä tallenteet

Monenlaiset oppimisympäristöt
• Lähiopetus, Kenttävierailut, Moodle
• Zoom etäosallistumiseen
• Saavutettavat opiskelutyökalut –

audio, video, mobile phones

Monenlaisia oppimistehtäviä
• Ryhmätyöt jaetuilla vastuilla, yhteiskehittely ja yhteistyö 

dokumentoimisessa ja raportoimisessa 
• Havainnointitehtävissä dokumentointi kirjallisesti, äänitteenä, 

videoina havaintopäiväkirjoihin
• Vierailukäynneillä ryhmäkeskustelut ja opitun dokumentointi
• Käytännön simulointeja ja erilaisia harjoituksia 
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Kiitos!
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