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Kirjallisuus

27 tutkitusti toimivaa tapaa 
opettaa

David Mitchell - PS-kustannus
Mistä tiedät, mihin opetus kannattaa perustaa? Mihin 
seikkoihin opettajan tulee kiinnittää huomiota opet-
taessaan ja suunnitellessaan opetusta? Mitä taitoja 
oppijoille on hyvä opettaa? Entä mitä koko kouluun 
liittyviä ja koulun ulkoisia asioita kannattaa ottaa 
huomioon? Ota käyttöön 27 tutkitusti toimivaa tapaa 
opettaa! 

Jotta kaikki voisivat oppia, opettajat tarvitsevat 
tapoja opetuksensa tehostamiseen. Teoksessa esitellään 
joukko tieteelliseen tutkimukseen perustuvia sovelluk-
sia käytännön opetustyöhön. 

“David Mitchellin kirja on erinomainen opas 
opettajille, opiskelijoille ja tutkijoille. Se yhdistää 
suuren määrän ajantasaisia tutkimustuloksia ja osoit-
taa siten, mitkä ovat toimivia opetuskäytäntöjä. Teos 
kertoo, kuinka kaikki oppijat hyötyvät opetuksen ja 
oppimisen laadun parantamisesta.” , sanoo professori 
Hannu Savolainen, Jyväskylän yliopisto.

Emman ja Eetun metsäseikkailu

Marita Hauhia, Anne Randén - Avain
Emma ja Eetu suuntaavat äitinsä kanssa metsään tä-
män helppolukuisen kirjan sivuilla. Reissu muodostuu-
kin jännittäväksi, kun sisarukset jäävät kahden kesken 
leikkimään ja Emma näkee pelottavia metsän otuksia. 

Marita Hauhian kirjoittama lastenkirja kertoo 
arkisista kommelluksista elävästi ja samaistuttavasti, 
huumoria unohtamatta. Anne Randénin värikkäät 
kuvitukset siivittävät syksyistä seikkailua ja virkistävät 
silmiä.

Puhesynteesi on toteutettu nauhoittamalla useita 
tunteja suomalaisen ääninäyttelijän puhetta, minkä jäl-
keen äänitteet on pilkottu foneemeiksi ja äänneyhdis-
telmiksi puheen generointia varten. Äänisynteesin etu 
on se, että se pysyy ajan tasalla Tabletkoulun jatkuvasti 
päivittyvien sisältöjen kanssa. Tabletkoulun kustannus- 
ja kehitysjohtaja Mari Soikkeli uskoon sen olevan jo 
lähitulevaisuutta myös perusopetuksen osalta.

Readspeakerin toteutuksessa ei ole kyse vain teks-
tin puheeksi muuttavasta tekniikasta vaan siihen liittyy 
myös ruudulta lukemista helpottavia pedagogisia 
toimintoja, kuten tekstin kohdistin ja yksinkertaistettu 
näkymä. Puhesynteesi onkin tukitoiminto, jolla helpo-
tetaan opiskelijan lukemista ja tuodaan uusia mahdol-
lisuuksia tutustua sisältöihin monipuolisesti. 

Tabletkoulun tavoitteena on turvata oppimateri-
aaliensa saavutettavuus kaikille ja edistää näin yhden-
vertaisuutta erilaisten oppijoiden kesken. Äänen ja esi-
merkiksi korostetun tekstin yhdistelmä voi auttaa ketä 
tahansa ymmärtämään opittavaa sisältöä paremmin. 

Mikä Tabletkoulu?
Tabletkoulu Oy on uudenlainen oppimateriaalikus-
tantamo, joka tuottaa sähköisiä oppimateriaaleja ja 
helppokäyttöisiä työkaluja perusopetukseen ja lukioon. 
Tabletkoulua voi käyttää joko tietokoneella, tabletilla 
tai älypuhelimella. Jo enemmän kuin kolme neljäs-
tä lukiosta käyttää Tabletkoulua vähintään yhdessä 
oppiaineessa. 

www.tabletkoulu.fi

KOONNUT: TALILA LIPAN

Kirjat ja sovellukset Tabletkoulun oppimateriaaleissa 
puhesynteesi muuntaa tekstin puheeksi 
– oppiminen tasavertaistuu 
Tabletkoulu on tuonut puhesynteesin osaksi lukiosisältöjä ensimmäisenä oppimateriaa-
likustantajana Suomessa. Kyse on Readspeaker-puhesynteesipalvelusta, joka muuntaa 
tekstin puheeksi ja sisältää muitakin oppimista tukevia aputoimintoja. 


