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Ville Sillanpaa (oikealla) sai selittaa viime viikolla dokumenttituotanoistaan tutun Discovery Chanelin Ned Jonesille (toinen oikealta) ja kuvaaja Scot Lakeylle 30-luokan ihmeita. 

Kuvaussessiota seuraa vieresta Marvin Turkia opetusteknologiaa myyvasta Sensaviksesta. 

·Pian tv:sta tuttu Yli-lin. koulu
• Leena Takaluoma markkinointijohtaja Mar- le matkalle ihmisen veren-
• Vii-Ii vin Tarkia totesi, etta lait- kiertoelimistoon. Seuraa-

teita on myyty 20 maahan. vaksi ban totesi, etta ban 
Yli-Iin koululla kavi viime Suomessa laitteet ovat 70 voi antaa koko teknologian 
viikolla harvinaisia vierai- koulussa, mutta Yli-Ii oli koululaisten kasiin ja pyy-
ta yhdysvaltalaiselta Disco- helppo valinta. taa naita esittelemaan sil-
very Channelilta. Toimittaja - Kun Discory Channel la sydamen toimintaa. Vie-
Nee Jones ja ohjaaja-kuvaa- kysyi meilta koulua, jossa la parempi oli ottaa lahto-
ja Scot Lakey tekivat doku- 3D-teknoloigiaan opetuk- kohdaksi oppilaiden esit-
menttiohjelmaa 3D-teknolo- sessa voisi tutustua, oli it- tamia kysymyksia ja tutkia 
gian kayttamisesta opetuk- sestaanselvyys, etta halu- ryhmissa. vaikkapa korvan 
sessa, ja kohteeksi oli valittu sin tuoda heidat Yli-lihin. toimintaa ja hakea syita. sii-
Yli-Iin koulu, jossa on vah- Ville Sillanpaa on alkanut hen, miksi tutun metsasta.-
va ote uudesta opetustek- kayttaa eniten 30-tekniik- jan kuulo on heikentynyt. 
niikasta. kaa, ja han on myos ka.anta- Kun opettajaa ja rehtoria 

Opettaja Ville Sillan- nyt oman roolinsa opettajas- oli haastateltu, kameroiden 
paalle paiva tv-kameran ta valmentajaksi ja tunnit eteen paasi 9B-luokan oppi-
edessa oli hikisempi kuin ta- oppimisesta tiedonhauksi, las Aliisa Kaveri, joka sai 
vallinen koulupaiva maan- Turkia perustelee. esitella laitteilla asian op-
tiedon tai biologian parissa. pilaan nakokulmasta. 

- Viikon ajan hatjoittelin
Seikailu tiedon 

naiden asioiden sanomista 
ytimessa Uudet ajat, 

englanniksi, joutui opetta-
uudet tavat 

ja tunnustamaan. Ville Sillanpaa itse kertoi 
Syy hiostukseen oli kui- tv-kameralle muun muas- Laajemmin katsottuna ky-

tenkin mairittele¥a, sil- sa, etta alussa ban piti it- seessa on myos tulevaisuu-
la 3D-opetuslaitteet Yli- se luentoja ja vei oppilaan- den taitojen opettaminen. 
lin koululle myyneen ruot- sa esinierkiksi 3D-teknii- Jos oppilaan itse tuottavat 
salaisyritys Sensaviksen kan avulla kolmiulotteisel- tietoa, heidan on arvioita-
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'' Ville Sillanpaa on myos kaan'tanyt·oman 
roolinsa opettajasta valmentajalcsi ja 
tunnit oppimisesta tiedonhauksi." 
- Marvin Turkia
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va, mika lahde tai tieto on Uusilla tavoilla opittu na.yt-
oikeaa. Kylkiaisena vahvis- ta.a pysyvan paassa perintei-
tuvat vuorovaikutus- ja yh- sia menetelmia paremmin 
teistyotaidot seka luovuus, ja pitempaan. Oppilas osaa 
vakuuttavat rehtori Juk- myos opettaa hankkiman-
ka Miettunen ja Ville Sil- sa tiedot eteenpa.in. 
lanpa.a. Eika. haittaa ole sii- - En ole saanut enaa yh-
ta.kaan, etta uudet tavat ja ta.an nollan pisteen vastaus-
laitteet nostavat osaajiksi ta, kiittelee Ville Sillanpaa. 
vaikkapa oppilaan, jolle oli- Rehtori Miettunen selit-
si vaikeaa rustata koevas- ta.a, etta taustalla ei ole sen 
taus paperille sen sijaan, kummempaa kuin se, et-
etta ban voi esitella asiaa ta suurin osa lapsista op-
suullisesti. pii parhaiten uuden nako-

Uusi teknologia on myos aistinsa kautta. Koulun ta-
syventanyt oppilaiden osaa- pa on vain se, etta opettaja 
mista. Normaalitapauksig.. puhuu ja oppilaat kuunte-
sa oppilas voi pantata van- levat. Nyt kurssia reivataan 
haan tuttuun tapaan laksyn uuteen suuntaan. 
tai koealueen ja osata viela Ainakin oppilaat Katja 
seuraavana paivana, mut- Vuorma, Karita Niemela 
ta uriohtaa opitun hetkessa. ja Johanna Jumisko ovat 

tyytyvaisia 3D-opetukseen. 
- Kokoniskuva hahmot-

tuu paremmin. Siita (3D-
opetuksesta) tajuaa asian 
paremmin, kun nakee sen 
oikeasti. Huomattavasti pa-
rempi kuin lukea kirjasta, 
kolmikko kiittelee. 

Jukka Miettunen on tyy-
tyva.inen, etta koulut siirty-
vat teknogian opettamisesta 
teknologian kayttoon opet-
tamisessa. Oppilaasta tulee 
tiedon vastaanottajan sijas-
ta tiedon hakija ja koulusta 
monistuskeskuksen sijaan 
oppimisen ohjaaja. 

3D-teknologia ei ole kui-
tenkaa kuu ja aurinko kou-
lupihan ylla. Se  on tab-
ti taivaalla ja yksi juonne 
koulun muutoksessa. Se ei 
ole laake kaikkeen, mut-
ta toimii esimerkiksi luon-
nontieteellisissa aineissa 
hyvin. Myos maahanmuut-
tajien kielenopetuksessa si-
ta kokeillaan, kertoo Mar-
vin Turkia. 


