Opiskelun
sähköistäminen
tarvitsee vielä kehittämistä
Tekniikan kehittyessä opiskeleminen siirtyy enemmän ja enemmän
päätteen ääreen. Opiskelijoilta kysymättä tämä nähdään nykyään
oppimista parantavana tekijänä. Suomen romahtamisen muun
muassa PISA-tutkimuksissa on väitetty johtuvan liian
vähäisestä tekniikan käytöstä. Lisäksi ylioppilaskirjoitusten
sähköistyminen on jo ovella.
[pullquote-right]
Monet opiskelijat kokevat päätteen ääressä työskentelyn
erittäin uuvuttavaksi ja väsyttäväksi.
[/pullquote-right]Onko tekniikan hyödyntäminen opiskelussa
kuitenkaan kaikissa tapauksissa hyväksi? Vaikeuksia opiskeluun
aiheuttavat useat seikat. Monet opiskelijat kokevat päätteen
ääressä työskentelyn erittäin uuvuttavaksi ja väsyttäväksi.
Tuskan tunteita luovat alkeelliset ja yksitoikkoiset
mekaaniset verkkotehtävät vaikuttavat myös myöhempiin
oppitunteihin kuluttamalla tekijän energiavarastot loppuun.
Uskon tämän huonontavan oppimistuloksia pitkällä aikavälillä
rajusti. Esimerkiksi haettaessa sanaa sanakirjasta hakija
oppii alitajuisesti myös sivulla näkyviä muita vilkaisemiaan
sanoja, mutta sähköisessä sanakirjassa sana kirjoitetaan vain
hakukenttään ja sana kääntyy.
Omasta mielestäni sähköistäminen on siis huono asia oppimisen
kannalta. Ongelmia tulee vain lisää hieman keskeneräisten
sähköisten kirjojen tullessa kuvioon. Ne toimivat idean
tasolla, mutta käytännössä eivät. Sähkökirjaa ei välttämättä
saa edulliseen hintaan ylioppilaskirjoituksiin asti, koska
kirjojen käyttöä varten ostetaan lisenssioikeus, eikä
lisenssioikeus ole välttämättä voimassa kirjoituksiin asti.
Pisteenä i:n päälle mahdollisuus kirjojen kierrättämiseen
katoaa, ja rahaa palaa entistä enemmän opiskeluun jouduttaessa
ostamaan kirja omaksi jokaista kurssia varten.

[pullquote-right]
Teknologian kehittyessä laitteista tulee varmemmin toimivia ja
nopeita.
[/pullquote-right]Opiskelun tulevaisuuden näkymä on ehkä
kuitenkin valoisa. Verkkotehtävien kohdalla voidaan luoda
uusia tehtävätyyppejä, jotka opiskelijat voisivat kokea
mieluisiksi. Oppikirjojen sisältöä voidaan muokata esimerkiksi
kosketuksesta aukeavilla kuvilla, jotka eivät kuitenkaan veisi
sen enempää tilaa sivua kohden. Lisäksi teknologian
kehittyessä laitteista tulee varmemmin toimivia ja nopeampia.
Sähköiseen opiskeluun pitäisikin siirtyä siis vasta sitten,
kun järjestelmästä on luotu hyvä. Nykyistä huonomman
järjestelmän käyttöönottaminen on huono tulevien ikäluokkien
kannalta, sillä jo nykyisiltä lukioikäisiltä vaaditaan enemmän
ja enemmän kokemusta ja koulutusta työelämään siirryttäessä.
Silti oppimateriaalia, järjestelmän ja koulutuksen
tärkeintä asiaa, viedään vain huonompaan suuntaan.

yhtä

Onko opiskelun sähköistyminen hyvä vai huono asia? Mitä mieltä
sinä olet? Kommentoi alle!
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