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RoboJob koulutuskokonaisuus
Tarkoitus:

Robojob - Joka open robotiikka -koulutuksessa osallistuja saa ajankohtaista tietoa ja ymmärrystä robotiikasta, 
sekä ideoita siitä millaista robotiikkaosaamista ja -taitoja tulevaisuudessa tarvitaan ja miten niitä voidaan välittää 
oppijalle.

Tavoitteet:

Osallistuja ymmärtää: Mitä robotiikka on ja missä sitä hyödynnetään? Millaisia ovat robotiikkaan liittyvät 
tulevaisuuden osaamistarpeet? Mitä eettisiä ja asenteellisia kysymyksiä robotiikka ilmiöön liittyy?

Osallistuja saa valmiuksia käsitellä robotiikkaa omassa kasvatus- ja opetusalan työssä.

Sisällöt:

RoboJob-koulutuksessa osallistuja pääsee perehtymään robotiikkailmiöön käytännönläheisesti ja innostavalla 
tavalla. Koulutuksessa tutustutaan palvelu- ja teollisuusrobotiikkaan, ja tarjotaan kosketusta erilaisiin robotteihin 
sekä perehdytään mm. tekoälyn käsitteeseen.



RoboJob toteutus
Koulutuskokonaisuus

Koulutus toteutettiin Zoom-webinaareina ja toteutuksessa hyödynnettiin Moodle-oppimisympäristöä, joka toimi myös tehtävien palautusalustana.

• Webinaarit/opetuspäivät (3kpl)
• 1. webinaari: Johdatus robotiikkaan ja robotiikka ilmiönä. Menetelmät: Luento, osallistavat ryhmäkeskustelut ja digitaaliset 

alustat/työvälineet.
• 2. webinaari/opetuspäivä: Pedagogiset menetelmät, robotiikka omassa opetustyössä, robotiikka tulevaisuudessa eri aloilla, eettiset ja 

asenteelliset kysymykset. Menetelmät: Luento, osallistavat ryhmäkeskustelut ja digitaaliset alustat/työvälineet.
• 3. webinaari: Robotiikan historia ja robotiikka tulevaisuudessa. Tutustuminen robotteihin ja robotiikan ratkaisuihin käytännön 

esimerkkien kautta. Oppimistehtävät osallistujien omille oppijoille. Menetelmät: Luento, osallistavat ryhmäkeskustelut ja digitaaliset 
alustat/työvälineet.

• Oheismateriaali:
• Roboteista, tekoälystä, koneoppimisesta ja osaamisesta
• Ajankohtaiset artikkelit ja julkaisut

• Tehtävät:
• Oppimispäiväkirja
• Robotiikka, tekoäly, koneoppiminen ja osaaminen -aiheista esitysmateriaali omaan opetukseen, sekä materiaalin esittely
• Opetustilanteen suunnitelma: Suunnitelma robotiikan opetustuokiosta tai lyhyestä oppimisprosessista osallistujan omalle 

kohderyhmälle



Esimerkkejä tehtävistä 1
Oppimispäiväkirja: Mitä ajatuksia tämänpäiväinen sinussa herättää?

Koontia oppimispäiväkirjoista pääpiirteittäin:
• Robotiikka tuntui useimmille lähtökohtaisesti vieraalta. Oli intoa, kiinnostusta ja 

epävarmuuttakin aiheen käsittelyyn omassa opetuksessa. Joku osasi jo paljonkin.
• Robotiikan laajuus monialaisena aihepiirinä tuli tutuksi opintojaksolla. Oli jopa 

yllättyneisyyttä siitä, miten laaja ja monitieteinen alue robotiikka on.
• Omia oppijoita (varhaiskasvatuksesta perusopetukseen) pohdittiin robotiikan 

opetuksen kohderyhmänä, ja opintojaksolla löytyi oivalluksia opetusaiheista ja -
ideoista jokaiselle kohderyhmälle kunkin opettajan omasta toimesta. Ideoita 
myös jaettiin.

• Opintojaksolla saatiin ajatuksia robotiikan tulevaisuusajattelun näkökulmasta.



Esimerkkejä tehtävistä 2
Tehtävä: Suunnittele opetustuokio omaan opetukseesi

Esimerkkejä opetustilanteen suunnitelmien aihepiireistä:
• Varhaiskasvatus: Tutustutaan robottien toimintaan ja havainnoidaan robotiikkaa omassa 

ympäristössä
• Perusopetus: Kotiseutuhistoriaa robotiikan avulla
• Perusopetus: Robotteja tekstiilituotteiden valmistuksessa
• Perusopetus: Tutustumista VEXIQ-robottien rakennusosiin
• Perusopetus: Luovaa innovointia ja robottien tulevaisuuden suunnittelua



Esimerkkejä tehtävistä 3
Yhteisöllistä toimintaa webinaarissa: Mentimeter-sanapilvi
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