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JOHDANTO
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Arvoisa Opettaja

Tervetuloa matkalle Awra Ambaan! Digitaalinen oppimisympäristö avaa oven etiopialaiseen Awra Amban
kyläyhteisöön. Käyttäjä saa itse kuulla ja nähdä, millaista elämä Awra Ambassa on.
Digitaalinen Awra Amba ja monikäyttöinen opettajan opas mahdollistavat
ainutlaatuisen oppimiskokemuksen. Tuoreen lähestymistavan ansiosta oppiaineiden rajat ylittyvät luontevasti.
Opettajan oppaan avulla Awra Amba voidaan helposti tuoda kouluun siten, että oppimiskokemus tukee sekä
vuonna 2016 sovellettavaksi astuneen opetussuunnitelman mukaisia laaja-alaisen osaamisen tavoitteita että
oppiainekohtaisia tavoitteita. Opetusalan asiantuntijoiden luoma edistyksellinen opas on suunniteltu luotsiksi 21.
vuosisadan maailmassa tarvittavien taitojen opettamiseen ja arviointiin.
Awra Amba on enemmän kuin e-oppimisypäristö tai globaalikasvatuksen oppimateriaali — se on joustava
kokemus- ja materiaalivaranto, jonka sisällöt on helppoa yhdistellä omaan käyttöön sopivaksi oppimismatkaksi.
Innostavia hetkiä ja oivalluksia Awra Amban parissa!

Paulina Tervo

Serdar Ferit

Katri Meriläinen
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Mikä on Awra Amba?

Awra Amba on noin 500 asukkaan kylä Etiopian pohjoisosassa. Kyläyhteisö
noudattaa muusta etiopialaisesta yhteiskunnasta poikkeavaa elämäntapaa,
joka perustuu perinteiden sijasta ennen kaikkea tasa-arvon, jakamisen ja
rauhanomaisen elämän periaatteille.
Digitaalinen Awra Amba on kylä pienoiskoossa. Vierailija pääsee seuraamaan
elämää Awra Ambassa elokuvien, valokuvien, 360°-kuvien, äänten ja erilaisten
multimediasisältöjen kautta. Digitaalisessa oppimisympäristössä navigoiminen
on intuitiivista, ja nuorimmatkin oppilaat pääsevät helposti jyvälle sivuston
käytöstä.
Opettajan opas ja sen sisältämä, kattava tehtävävalikoima tekevät Awra Amban
tuomisen luokkaan vaivattomaksi. Tarkoituksena on, että opettaja ja oppilaat
voivat joustavasti räätälöidä materiaaleista käyttöönsä mahdollisimman
tarkoituksenmukaiset kokonaisuudet.
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Awra Amban henkilögalleria
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Miten opettajan opas toimii?

Monipuolisen opettajan oppaan avulla
kiireinenkin opettaja voi vaivattomasti
muotoilla haluamiaan, Awra Ambaan
liittyviä kokonaisuuksia. Opettaja voi
helposti valita oppaan sisältämistä
vaihtoehdoista itselleen sopivimmat.
Opettajan opas esittelee kolme erilaista polkua digitaalisen oppimismpäristön
ja materiaalipaketin käyttöön. Opettajan oppaan sisältämät materiaalit tarjoavat
opettajan valinnan mukaan mahdollisuuksia joko käsitellä laajaa kirjoa erilaisia
aiheita tai täydentää tiettyjen aiheiden käsittelyä muun opetuksen yhteydessä.
Aloita valitsemalla sopivimmalta tuntuva vaihtoehto, ja tutustu oppaan ehdotuksiin.
Ensimmäisen polun materiaalit sisältävät elokuvakohtaiset tehtävät ja
suunnitelmaehdotuksen 2-4 oppitunnin kokonaisuudeksi. Awra Amban
lyhytelokuvat kertovat kyläyhteisöstä monesta eri näkökulmasta. Toiseen
polkuun kuuluu yksitoista valmista tuntisuunnitelmaehdotusta. Liitteet-osasta
löytyy runsaasti tuki- ja lisämateriaaleja.
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Miten käytän Awra Ambaa
opetuksessa?

Oppaan sisältämiä materiaaleja voi
käyttää sellaisenaan hyvinkin laajojen
oppimiskokonaisuuksien perustana
tai vaikka valita yksittäisen tehtävän tai
elokuvan elävöittämään yksittäistä
oppituntia.

Alle on listattu erilaisia tapoja tuoda Awra Amba osaksi opetusta:
Osana monialaista oppimiskokonaisuutta
Itsenäisenä oppimiskokonaisuutena
Ilmiöpohjaisen oppimiskokonaisuuden osana tai lähtökohtana
Materiaalipankkina
E-oppimisympäristönä
Oppimateriaalipaketin kantava filosofia on käytettävyyden helppous ja
joustavuus. Kaikkea sisältöä voi muokata vastaamaan omia tarpeita tai käyttää
sellaisenaan.
Opettajan opas esittelee kolme polkua, jotka johdattavat erilaisille matkoille
Awra Ambaan. Kukin polku esittelee yhden tavan tuoda Awra Amba osaksi
opetusta.
Ensimmäinen polku on 2-4 oppitunnin kokonaisuus, johon liittyy elokuvien
teemoja syventäviä tehtäviä. Teemat vaihtelevat demokratiasta koulutukseen ja
solidaarisuudesta yrittäjyyteen.
Toinen polku sisältää yhdentoista valmiin tuntisuunnitelmaehdotuksen
kokonaisuuden. Tuntisuunnitelmia valikoimalla ja järjestelemällä voi luontevasti
suunnitella eri pituisia kokonaisuuksia.
Awra Amba on myös runsas oppimateriaalipankki. Kolmas polku esittelee
tapoja, joiden avulla digitaalista oppimisympäristöä ja oppimateriaalipakettia voi
käyttää joustavasti opetuksen tukena.
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Mitä aiheita Awra Amba
käsittelee?

Awra Amba tarjoaa loistavat edellytykset
erilaisten ilmiöiden ja teemojen
monipuoliseen tarkasteluun.
Omavaraisessa pienoisyhteiskunnassa
lähes kaikki elämän keskeiset osa-alueet
ovat näkyvästi läsnä arjessa, ja tulevat
moniäänisesti esille myös digitaalisessa
Awra Ambassa.
Digitaalinen Awra Amba -oppimisympäristö oheismateriaaleineen
soveltuu erinomaisesti lähtökohdaksi seuraavia teemoja koskeviin,
laajoihinkin oppimiskokonaisuuksiin:
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Awra Amba – elokuvien tiivistelmät

Digitaalinen Awra Amba
-oppimisympäristö sisältää
kymmenen eri teemoihin
keskittyvää lyhytelokuvaa.
Elokuvien synopsikset antavat
hyvän käsityksen siitä, millaisia
aiheita oppimisympäristö ja
oppimateriaalit käsittelevät.

SUKUPUOLTEN TASA-ARVO
Awra Ambassa ei erotella miesten ja naisten töitä. Tässä elokuvassa kuusi yhteisön
jäsentä kertoo ajatuksiaan sukupuolten tasa-arvosta. He kaikki tekevät työtä, jota on
perinteisesti pidetty vastakkaisen sukupuolen tehtävänä. Yksi heistä on kutomossa
työskentelevä nainen nimeltä Merkab.
* Sukupuolten tasa-arvo, Sukupuoliroolit, Työ, Elinkeinot

USKO JA RAUHA
Awra Ambassa ei harjoiteta uskontoa näkyvästi. Sen sijaan yhteisö ajattelee uskon
ilmenevän toisten rakastamisena ja kunnioittamisena. Tässä elokuvassa yhteisön perustaja Zumra kertoo Awra Amban uskonfilosofiasta ja siitä, kuinka yhteisön onnistui säilyttää rauhanomainen puolustus tilanteessa, jossa osa heidän naapureistaan
tahtoi surmata heidät.
* Usko, Rauha, Jumala, Sovinto

YRITTÄJYYS
Tässä elokuvassa Enaney, vahva ja suorasanainen turistiopas, kertoo Awra Amban
menneisyydestä ja siitä, kuinka he päättivät kieltäytyä ruoka-avustuksista vaikka
näkivät nälkää. Hän selittää, kuinka Awra Amba valitsi itsenäisen kehityksen käyttäen
vaatimatonta kudontatoimintaa taloudellisen kasvun lähtökohtana. Tämä on auttanut
Awra Ambaa kehittämään yhteisössä nykyään kukoistavaa sosiaalista yrittäjyyttä.
* Yrittäjyys, Omavaraisuus, Nälkä, Ruoka-apu, Työ, Liiketoiminta
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MYÖTÄTUNTO

TERVEYS

Etagegn on vanhempi nainen, joka päätti läheisen perheenjäsenen kuoleman

Awra Amban asukkaat rakensivat oman terveysasemansa vuonna 2008. Se palvelee

seurauksena lähteä etsimään idyllistä kylää nimeltä Awra Amba, josta hän oli kuullut

tuhansia lähialueen ihmisiä. Yhteisö työllistää kolme terveysalan ammattilaista,

ihmisten puhuvan. Yhteisö päätti yhteistuumin ottaa hänet siipiensä suojaan.

jotka pyörittävät terveysasemaa. Yksi heistä on terveydenhoitaja Mulaw-Lanchi,

Sosiaaliturvarahasto, jonka kerryttämiseksi kaikki yhteisön jäsenet työskentelevät

joka muutti Awra Ambaan työn takia. Elokuvassa hän kertoo, kuinka terveysaseman

tiistaisin, on auttanut Etagegnin uuteen alkuun. Nyt hän osallistuu avustustyöhön itse.

työntekijät joutuvat kohtaamaan ristiriitoja paikallisten yhteisöjen kanssa,

* Myötätunto, Auttaminen, Yhteistyö

joissa turvaudutaan tavallisesti perinteiseen kansanparannukseen ja noituuteen
uudenaikaisen lääketieteen sijaan.

KOULUTUS

* Terveys, Sairaanhoito, Kansanparannus

Koulussa tapaamme 18-vuotiaan Tsehayneshin, joka on muuttanut Awra Ambaan
sen naapurikylästä kääntääkseen uuden lehden elämässään ja jatkaakseen

KESTÄVÄ KASVU

koulutustaan. Tsehayneshin on täytynyt taistella purkaakseen avioliittonsa, johon

Gebeyehu on yksi ensimmäisistä korkeakoulutuksen saaneista Awra Amban

hänet pakotettiin lapsena vasten omaa tahtoaan. Yhteisö on antanut hänelle kodin,

asukkaista. Huolimatta lukuisista houkuttelevista työtarjouksista suuremmissa

suojan ja pääsyn lukiokoulutukseen, jotta hän voi tavoitella unelmiaan.

kaupungeissa, Gebeyehu muutti takaisin Awra Ambaan auttaakseen yhteisöään

* Koulutus, Koulu, Järjestetty avioliitto

kehittymään. Hän kertoo Awra Amban suunnitelmista kasvaa ja vaurastua,
ja kuinka ihmisyys ja välittäminen tulevat aina olemaan toiminnan ytimessä.

VANHUSTENHOITO

* Kestävyys, Kasvu, Koulutus, Työ, Tulevaisuus

Etiopiassa, kuten monissa muissakin paikoissa ympäri maailmaa, vanhuksia
laiminlyödään sekä sosiaalisesti että hoidon suhteen. Tässä elokuvassa 85-vuotias
isoisoisä Hossein Bogale, joka oli yksi Awra Amban perustajista, kertoo yhteisön
vanhusten elämästä.
* Vanhustenhoito, Ikääntyminen, Sosiaaliturva

DEMOKRATIA
Melkiye kuuluu Awra Amban Suuren toimikunnan hallitukseen. Se on yksi Awra
Amban kolmestatoista demokraattisesti valitusta toimikunnasta. Melkiye kutsuu
katsojat viikoittaiseen kokoukseen ja kertoo, miten yhteisö varmistaa, että kaikkien
ääni pääsee kuuluville yhteisessä päätöksenteossa.
* Demokratia, Sukupuolten tasa-arvo, Järjestetty avioliitto, Päätöksenteko, Lainsäädäntö
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Awra Amba ja OPS2016

Miten Awra Amba tukee kunkin
laaja-alaisen oppimisalueen kehitystä

Kaikki oppimateriaalit on suunniteltu
vuonna 2016 sovellettavaksi astuneen
perusopetuksen opetussuunnitelman
perusteita noudattaen. Opettajan oppaan
liiteosan taulukon avulla on helppo nähdä, kuinka Awra Ambaan liittyvät oppimateriaalit nojaavat opetussuunnitelman
mukaiseen arvoperustaan, oppimiskäsitykseen ja arvioinnin luonteeseen.

AJATTELU JA OPPIMAAN OPPIMINEN (L1)
Erilaiset ja vaihtelevat tehtävät on suunniteltu siten, että oppilas oppii ja
harjoittelee uusien sisältöjen ohella myös lukuisia metataitoja. Tiedon
rakentamisen ja arvioimisen taidot, yhteistyötaidot, suunnittelutaidot ja
ratkaisukeskeisen ajattelun taidot korostuvat. Esimerkiksi suullisen esityksen
valmistelemisen yhteydessä pohditaan, millaisista elementeistä hyvä suullinen
esitys rakentuu ja millaista toimiva tiedonvälitys on.
KULTTUURINEN OSAAMINEN JA VUOROVAIKUTUS (L2)
Opintokokonaisuus innostaa oppilasta pohtimaan omien valintojensa ja
elämäntapansa eettisiä ulottuvuuksia ja niiden suhdetta kestävään
elämäntapaan. Oppilas tarkastelee omaa elämäntapaansa suhteessa erilaisessa
kulttuuriympäristössä tavanomaiseen elämäntapaan. Oppilas saa tilaisuuksia
esittää mielipiteensä rakentavasti ja asettua toisten asemaan.
ARJEN TAIDOT (L3)
Oppilasta kannustetaan havaitsemaan arjessa tarvittavia taitoja sekä omasta
elämästään että toisen kulttuurin edustajien elämästä. Tehtävät tukevat yhtäältä
kykyä tunnistaa ja kehittää keskeisiä arjen taitoja, kuten oman toiminnan
suunnittelua, ja toisaalta kykyä tunnistaa erilaisten valintojen seurauksia
toisten elämässä.

Awra Amba — Digitaalinen oppimisympäristö ja opettajan opas. © Copyright Lyfta Oy 2016

12

MONILUKUTAITO (L4)

OSALLISTUMINEN, VAIKUTTAMINEN JA KESTÄVÄN

Digitaalinen Awra Amba -oppimisympäristö ja siihen liittyvät tehtävät ovat

TULEVAISUUDEN RAKENTAMINEN (L7)

olemukseltaan monilukutaitoa vaativa. Oppilas liikkuu sekä fyysisessä että

Awra Amba esittelee kokonaisen pienoisyhteiskunnan laaja-alaisesti, eri

digitaalisessa oppimisympäristössä, ja tehtävien suorittaminen vaatii mm.

osa-alueisiin syventyen. Tämä mahdollistaa yhteiskunnallisen osallistumisen ja

elokuvien, multimediasisältöjen ja internet-artikkeleiden sisältämän tiedon

osallisuuden syvällisen ja monipuolisen tarkastelun. Oppilas tunnistaa ja arvioi

yhdistelyä ja tulkitsemista. Monet tehtävistä vaativat tiedonhakua ja

kestävän kehityksen ja kasvun periaatteita sekä omassa elinympäristössään että

kriittistä tiedonkäsittelyä. Oppilaista kannustetaan tunnistamaan erilaisia

oppimiskokonaisuuden esittelemässä kulttuurisessa kontekstissa. Aktiviteetit

informaatiokanavia ja arvioimaan niiden kautta saatavaa tietoa.

kannustavat ratkaisukeskeiseen tulevaisuusajatteluun.

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNOLOGINEN OSAAMINEN (L5)
Digitaalisen Awra Amba -oppimisympäristön käyttö on luonteeltaan pelillistä
siten, että käyttäjä ohjaa tiedon etsimisen ja sivuston tutkimisen prosessia.
Digitaalisessa Awra Ambassa oppilas tutustuu useisiin digitaalisen sisällön
muotoihin. Tehtävät ohjaavat tarkoituksenmukaiseen teknologian käyttöön,
ja materiaaleihin sisältyvä multimediatyökalupakki mahdollistaa myös
omien tuotosten laatimisen. Erilaisia aktiviteetteja valitsemalla opettaja voi
säädellä sitä, kuinka paljon tvt-taitojen käyttöä Awra Amban parissa
työskenteleminen sisältää.
TYÖELÄMÄTAIDOT JA YRITTÄJYYS (L6)
Yrittäjyys on yksi Awra Amban keskeisiä teemoja. Yrittäjyyttä käsittelevät sisällöt
ja tehtävät auttavat oppilasta ymmärtämään työelämää ja sen vaatimia
valmiuksia. Oppilas myös vertailee omia käsityksiään työelämästä erilaisessa
kulttuuriympäristössä tyypilliseen työkulttuuriin. Lisäksi oppilas kehittää ja arvioi
omia yritysideoitaan.
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Seuraavassa esitellään kolme erilaista tapaa tuoda Awra Amba osaksi
omaa opetustasi. Jos haluat tutustuttaa oppilaat Awra Ambaan valmiiksi
suunnitellun, lyhyen kokonaisuuden avulla, valitse ensimmäinen polku.
Oppimateriaalit käsittelevät laajasti monialaisia teemoja demokratiasta
koulutukseen ja solidaarisuudesta yrittäjyyteen.
Jos käytettävissäsi on enemmän aikaa, ja haluat syventää monien teemojen
käsittelyä, kannattaa valita Elämää Awra Ambassa -polku. Kokonaisuuteen liittyy
yhdentoista valmiin tuntisuunnitelman kokonaisuus, joita käyttämällä voi luontevasti suunnitella eri pituisia kokonaisuuksia.
Opas on myös erinomainen oppimateriaalipankki. Kolmas polku esittelee
tapoja, joiden avulla digitaalista oppimisympäristöä ja oppimateriaalipakettia
voi käyttää joustavasti muun opetuksen ja oppimisen tukena.

Awra Amba — Digitaalinen oppimisympäristö ja opettajan opas. © Copyright Lyfta Oy 2016

15

Polku 1: Vierailu Awra Ambassa

Ota käyttöön valmiiksi suunniteltu,
lyhyt oppimiskokonaisuus.
Ensimmäinen polku on paras vaihtoehto silloin, kun Awra Ambaan halutaan
tutustua kokonaisuutena, mutta aikaa ei ole käytettävissä paljon. Valmis
suunnitelma kattaa 2 - 4 oppitunnin kokonaisuuden seuraavasti:
1. tunti: Tutustuminen Awra Ambaan
2. tunti: Etiopia-aiheinen ryhmätyö
3. tunti: Awra Ambaan liittyvä ryhmätyö
4. tunti: Yhteenveto
Opettaja voi valita, millaisen lyhyen kokonaisuuden haluaa koostaa.
Ensimmäisen polun materiaali sisältää kuhunkin elokuvaan liittyvät
virittelykysymykset, joita voi käyttää pohdinnan ja keskustelun pohjana.
Kuhunkin elokuvaan liittyviä oppimistehtävä voi käyttää myös irrallisina resursseina, esimerkiksi soveltuvan oppiaineen tunnin osana. Kaikkiin oppimistehtäviin
liittyy käsittelyä helpottavat vinkit opettajalle.
Lisäksi opettaja voi halutessaan käyttää oppimisen tukena ainutlaatuista,
laaja-alaisen osaamisen tunnistamiseen keskittyvää arviointimateriaalia.
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Polku 2: Elämää Awra Ambassa

Rakenna halutun pituinen kokonaisuus
valmiiden tuntisuunnitelmien avulla.

Tuntisuunnitelmakokonaisuudesta löytyvät

Toinen polku kannattaa valita silloin, kun Awra Ambaan ja siihen

Yhteiskunta ja päätöksenteko

liittyviin aiheisiin halutaan tutustua perusteellisemmin.

Koulutus ja lapsen oikeudet

Opettajan oppaaseen sisältyvät valmiit tuntisuunnitelmaehdotukset

Yhdenvertaisuus ja rauha

antavat mahdollisuuden ottaa käyttöön jopa yhdentoista oppitunnin

Terveys ja hyvinvointi

kokonaisuus, jolloin Awra Ambaan perustuvia oppitunteja voidaan

Solidaarisuus ja ikääntyminen

järjestää esim. kerran viikossa yhdentoista viikon ajan.

Talous ja työelämä

seuraavat teemat:
Perhe yhteisönä ja yhteisön osana

Tasa-arvo ja etiikka
Tuntisuunnitelmien joukosta opettaja voi halutessaan helposti valita ne,

Yhteisöllisyys ja osallistuminen

jotka tahtoo mukaan kokonaisuuteen. Toisaalta tuntisuunnitelmien lisäksi

Vastuu ja yrittäjyys

voi valita muita aktiviteetteja, jolloin oppituntien määrää on helppo
myös kasvattaa.

Lisäksi opettaja voi halutessaan käyttää oppimisen tukena ainutlaatuista,
laaja-alaisen osaamisen tunnistamiseen keskittyvää arviointimateriaalia.
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Polku 3: Kurkistuksia Awra Ambaan

Hyödynnä laajaa materiaalipakettia
joustavasti tarpeen mukaan.

Elokuvat ikkunana erilaiseen yhteiskuntaan: Elokuvat ovat helppo tapa

Kun Awra Ambaa halutaan käyttää materiaalivarantona ja muun opetuksen

aktiviteetteja useimpien oppiaineiden tunneille ja laaja-alaisten oppimiskoko-

tukena ja täydentäjänä, kannattaa valita kolmas polku. Vain luovuus on

naisuuksien täydentämiseen.

luoda kurkistuksia erilaiseen elämäntapaan ja elinympäristöön.
Tehtäväpaketti lisäresurssina: Laajasta tehtäväpaketista löytyy erinomaisia

rajana Awra Amban tarjoamien mahdollisuuksien käytölle.
Seuraavassa esitellään muutamia ideoita digitaalisen oppimisympäristön

Tuntisuunnitelmaehdotukset oppiainekohtaisina lisämateriaaleina: Monet

ja materiaalipaketin käyttöön erilaisissa tilanteissa:

tuntisuunnitelmista soveltuvat sellaisinaan käytettäviksi oppiaineiden tunneilla.
Valmis ohjeistus sijaisopettajalle: Selkeästi rakennetut tuntisuunnitelmat
palvelevat yllättävissä tilanteissa valmiina ohjeistuksina sijaistavalle opettajalle.
Awra Amba englannin oppimateriaalina: Pääosin englanninkieliset elokuvat
ja niihin liittyvät, täysin englanninkieliset elokuvakäsikirjoitukset avainsanoineen
mahdollistavat englannin harjoittelemisen eri tavoin.
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