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11. KRITEERISEULA
Tässä menetelmässä keskitytään tarkastelemaan ja valitsemaan projektin/oppimistehtävän
tärkeimmät näkökulmat ja onnistumisen kriteerit.
Menetelmä toimii työskentelyn ohjaustyökaluna
ja sen avulla voidaan myös arvioida projektia ja
sen lopputulosta.
Tarvittavat materiaalit: liitutaulu, kiinnitystaulu,
älytaulu tai virtuaalinen seinä (esim. Padlet) tai
suuri paperiarkki ja kyniä.
Tarvittava aika: valmistelut 30–45 minuuttia +
säännöllisesti/projektin lopussa aikaa kriteerien
saavuttamisen tarkasteluun.
Miten toimitaan?
1) Pohtikaa projektinne onnistumisen kriteereitä
eri näkökulmista.
2) Valitkaa tärkeimmät kriteerit äänestämällä
(enintään viisi).

3) Arvioikaa projektin etenemistä valittujen
kriteerien näkökulmasta: Miten kriteerit on
huomioitu työskentelyssänne? Näyttääkö siltä,
että saavutatte valitsemanne kriteerit? Tehkää
taulukko, johon merkitsette ylös sarakkaiden
otsikoiksi valitsemanne kriteerit ja vasemmalle
rivien otsikoiksi projektinne erilaiset toteutusideat/-vaihtoehdot.
4) Pisteyttäkää ideat asteikolla 1–5 (1 huonoin,
5 paras) valittujen kriteerien mukaan.
5) Katsokaa, mitkä ideat saavat eniten pisteitä
ja keskustelkaa mitkä ideat ovat parhaita ja
miten niitä kannattaa jatkaa.
6) Eniten pisteitä saaneet ideat eivät välttämättä
ole niitä, joita haluatte valita, mutta kriteerien
mukaan pisteyttäminen ja niistä keskusteleminen auttaa näkemään mahdollisia pulmakohtia,
joihin kannattaa kenties paneutua tarkemmin.
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11. KRITEERISEULA
Tässä menetelmässä keskitytään tarkastelemaan ja valitsemaan projektin/oppimistehtävän
tärkeimmät näkökulmat ja onnistumisen kriteerit.
virtuaalinen seinä (esim. Padlet).
Menetelmä toimii työskentelyn ohjaustyökaluna
ja sen avulla voidaan myös arvioida projektia ja
Tarvittava aika: 30 – 45 minuuttia + projektin
sen lopputulosta.
aikana säännöllisin väliajoin noin 15 minuutin
tarkistus.
Tarvittavat materiaalit: liitutaulu, kiinnitystaulu,
älytaulu tai virtuaalinen seinä (esim. Padlet) tai
Miten toimitaan?
suuri paperiarkki ja kyniä.
1) Pyydä ryhmän jäseniä ehdottamaan sääntöjä, joita he pitävät tärkeinä ryhmätyöskentelyn ja
Tarvittava aika: valmistelut 30–45 minuuttia +
yhteishengen kannalta. Varmista, että jokainen
säännöllisesti/projektin lopussa aikaa kriteerien
saa esittää oman näkemyksensä.
saavuttamisen tarkasteluun.
Miten toimitaan?
1) Pohtikaa projektinne onnistumisen kriteereitä
eri näkökulmista.
2) Valitkaa tärkeimmät kriteerit äänestämällä
(enintään viisi).
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3) Arvioikaa projektin etenemistä valittujen
kriteerien näkökulmasta: Miten kriteerit on
huomioitu työskentelyssänne? Näyttääkö siltä,
lenna ne ja aseta esille näkyvään paikkaan.
että saavutatte valitsemanne kriteerit? Tehkää
taulukko, johon merkitsette ylös sarakkaiden
5) Varmista, että sääntöihin palataan projekotsikoiksi valitsemanne kriteerit ja vasemmalle
tin aikana säännöllisesti/tarpeen tullen ja että
rivien otsikoiksi projektinne erilaiset toteutusideryhmässä keskustellaan siitä, miten sääntöjä on
at/-vaihtoehdot.
noudatettu. Jos sääntöjä ei noudateta, pohtikaa
yhdessä, mistä se johtuu ja mitä siitä seuraa.
4) Pisteyttäkää ideat asteikolla 1–5 (1 huonoin,
Sääntöjä voidaan myös tarkistaa/muuttaa/muo5 paras) valittujen kriteerien mukaan.
kata projektin aikana.
5) Katsokaa, mitkä ideat saavat eniten pisteitä
ja keskustelkaa mitkä ideat ovat parhaita ja
miten niitä kannattaa jatkaa.
6) Eniten pisteitä saaneet ideat eivät välttämättä
ole niitä, joita haluatte valita, mutta kriteerien
mukaan pisteyttäminen ja niistä keskusteleminen auttaa näkemään mahdollisia pulmakohtia,
joihin kannattaa kenties paneutua tarkemmin.
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