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Uutta puhtia videoiden hyödyntämiseen ammatillisessa koulutuksessa
Verkossa toimivat videopalvelut ovat nuorten ahkerassa käytössä. Vapaa-ajallaan
nuoret myös tuottavat paljon omia videoita, joita he jakavat muiden katseltavaksi.
Videoiden katsomista hyödynnetään myös opetuksessa jonkin verran, mutta niiden
tuottaminen ja jakaminen oppimistarkoituksessa on kuitenkin melko harvinaista.
Käyttäjien luoma sisältö tarjoaa valtavan oppimispotentiaalin ammatillisessa
koulutuksessa. Videoiden avulla opiskelijat voivat selittää tai esitellä omia taitojaan ja
näin yhdistää teorian käytäntöön. Videoiden tuottamisen myötä opiskelijat ottavat
aktiivisen toimijan roolin, jossa yhdistyy monien eri osa-alueiden huomioiminen.
Tuottamalla videoita pienistä työtehtävistä, opiskelijat syventävät tehtäviä koskevaa
ymmärrystään ja kehittävät tietoisuuttaan suoritustensa monimutkaisuudesta. Tämä
luo tunteen siitä, että heidän ammattinsa on tarpeellinen.
Tässä tutkimuksessa keskitytään kehittämään ja tutkimaan innovatiivisia menetelmiä
videoiden aktiiviselle käytölle ammatillisessa koulutuksessa. Tutkimus liittyy
kansainväliseen ReSoLVE-hankkeeseen (Reinventing Subtitling for Language
Learning in Vocational Education). Hankkeessa tähdätään saksalaisen videoalustan,
draufhaber.tv:n, kehittämiseen eurooppalaista käyttöä varten, sekä tutkitaan
opiskelijoiden ja opettajien kokemuksia videotuotantoprosessista oppimisessa ja
opetuksessa.
Videoalusta käännetään useille kielille, mikä mahdollistaa kansainvälisen yhteistyön
opiskelijoiden kesken. Videoiden tuottaminen tukee opiskelijoiden kielten oppimista
muutenkin sillä, he pääsevät tekstittämään muissa maissa toteutettja videoita
vieraiden kielten kursseillaan. Tätä kautta myös vieraan kielen oppiminen nivoutuu
luonnolliseksi osaksi videotuotantoa.
Tutkimuksen empiirinen osio toteutetaan kahdessa vaiheessa. Ensimmäisessä
vaiheessa (syksy 2014) opiskelijat suunnittelivat, käsikirjoittivat ja toteuttivat
opettajien opastuksella lyhyitä videoita erilaisista työtehtävistä. Videot kuvattiin joko
älypuhelimilla tai tablet-laitteilla. Videoiden editointi tehtiin tablet-laitteilla tai
tietokoneilla. Valmiit videot jaettiin draufhaber.tv:ssä muiden videoita tuottaneiden
opiskelijoiden katsottavaksi. Toisessa vaiheessa opiskelijat toteuttavat muissa
maissa tuotettuihin videoihin tekstitykset omalla äidinkielellään. Tällä tavoin videoita
voidaan hyödyntää myös muissa maissa.
Tutkimuksen näkökulmasta ensimmäisessä vaiheessa keskityttiin opiskelijoiden ja
opettajien kokemuksiin videoiden toteuttamisesta, sekä videotuotantoprosessista.
Toisessa
vaiheessa
(kevät
2015)
puolestaan
syvennytään
videoiden
tekstitysprosessiin. Tutkimusaineisto kerätään kyselylomakkeilla sekä haastatteluilla.
Ensimmäisessä vaiheessa kyselyyn vastasi 136 opiskelijaa ja 13 opettajaa (n=149)
ammatillisesta koulutuksesta Suomesta, Saksasta, Italiasta, Romaniasta ja
Espanjasta. Haastatelluista puolestaan 38 oli opiskelijoita ja neljä opettajia (n=42).
Tutkimuksen ensimmäisen vaiheen alustavat tulokset osoittavat sekä opiskelijoiden,
että opettajien olevan jokseenkin varmoja tietokoneen ja älypuhelin käyttötaidoistaan.
Sen sijaan tablet-laitteiden ja videokameran käyttövarmuus oli alhaisemmalla tasolla.
Yleisesti ottaen opiskelijat olivat hieman varmempia teknisten laitteiden käytössä
kuin opettajat.

Videoiden hyödyntämisen näkökulmasta, ammatillisen koulutuksen opettajien
hyödyntävän videoita opetuksessaan varsin usein. Opiskelijat sen sijaan kertoivat
hyödyntävänsä
videoita
osana
oppimistaan
huomattavasti
harvemmin.
Videotuotannon näkökulmasta omia videoita oli kuvannut noin puolet (52%)
vastanneista opiskelijoista ja kaksi kolmannesta (69%) opettajista. Videoiden
editoinnista oli kokemusta reilulla kolmannekselle (39%) opiskelijoista ja vajaalla
kolmanneksella (31%) opettajista. Huomattavampi ero oli sen sijaan videoiden
jakamisessa, josta oli kokemusta 34%:lla opiskelijoista ja vain 8% opettajista. Muihin
maihin verrattuna suomalaisilla opiskelijoilla oli varsin paljon kokemusta videoiden
toteuttamisesta, editoinnista ja jakamisesta.
Pääasiallisesti sekä opiskelijoiden, että opettajien kokemukset videotuotannosta
oppimisen ja opetukse menetelmänä olivat positiiviset. Tuotantoprosessin integrointi
käytäntöön oli kuitenkin melko haasteellista. Opettajan näkökulmasta suurimmat
haasteet liittyivät ajankäyttöön, opiskelijoiden ohjaamiseen sekä käytettävien
laitteiden ja ohjelmistojen osaamiseen. Varsin aikaa viedän menetelmän
toteuttaminen luokkahuoneessa edellyttää toimintatapojen kehittämistä. Oppimisen
näkökulmasta videoiden käsikirjoittamisen tulisi olla keskiössä, mutta opiskelijat
olivat harvoin niin kiinnostuneita suunnittelusta, kuin varsinaisesta toteutuksesta.
Käytettävien laitteiden ja ohjelmistojen tulisi myös olla opettajille tuttuja, jotta he
osaisivat neuvoa opiskelijoita heidän kysymyksissään. Vaikka opiskelijoiden
teknisten laitteiden käyttövarmuus oli yleisesti ottaen hyvällä tasolla, niin
videotuotantoprosessissa käytettävien laitteiden ja ohjelmistojen käytössä oli suurta
epävarmuutta. Opiskelijoiden näkökulmasta suurimmaksi haasteeksi nousi ajan
puute heitä itseään tyydyttävän lopputuloksen aikaan saamiseksi. Erityisesti
videoiden editointiin olisi kaivattu lisää aikaa ja opastusta.

