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Oppimispäiväkirja 

 

Esittely 

 

Mikä on oppimispäiväkirja? 

Oppimispäiväkirja on kokoelma muistiinpanot, havainnot, ajatukset ja muut asiaankuuluvat 

materiaalit, jotka on rakennettu tietyn ajan kuluessa ja jotka mahdollisesti ovat tuloksena 

opintojaksosta. 

Sen tarkoituksena on parantaa oppimistasi kirjoittamalla ja ajattelemalla oppimiskokemuksia. 

Oppimispäiväkirja on henkilökohtainen sinulle ja kuvastaa persoonallisuuttasi, mieltymyksesi ja 

kokemuksiasi.  

 

Miksi käyttää oppimispäiväkirjaa? 

 Antaa "elävän" kuvan kasvavasta ymmärryksestä aihekokokokemuksesta. 

 Osoittaa, miten oppiminen kehittyy. 

 Pidä kirjaa ajatuksista ja ideoista koko kokemuksistasi. 

 Auttaa sinua tunnistamaan vahvuudet, parantamisalueet ja oppimistulokset. 

 

Mikä on heijastava oppiminen? 

Heijastava oppiminen on oppinut prosessi, joka vaatii aikaa ja käytäntöä. Se on aktiivinen prosessi, 

jossa ajattelemme itse kysymyksiä läpi, kyselemällä kysymyksiä ja etsimällä asiaankuuluvia tietoja 

auttamaan ymmärrystä. 

Heijastava oppiminen toimii parhaiten, kun ajattelet, mitä teet ennen oppimiskokemustasi, sen 

aikana ja sen jälkeen. Heijastava oppiminen ei siksi ole pelkästään jotain uutta, vaan myös 

näkemästä todellisuutta uudella tavalla. 

Heijastus on tärkeä taito kehittää ja vaatii sinua miettimään, miten henkilökohtaisesti liittyy siihen, 

mitä koulutuksessa tai töissänne tapahtuu. 

 

Ehdotuksia heijastavasta oppimispäiväkirjasta: 

• Kirjoita oppimispäiväkirja säännöllisesti, vaikka yksittäiset merkinnät ovat joskus lyhyitä 

• Käytä kysymyksiä tai kehotteita, joiden avulla voit keskittyä tehtävään 

• Vältä kuvailevaa kirjoittamista - analyyttinen lähestymistapa 

• Käytä tekniikoita kuten mielikartoitusta, kaavioita, piirroksia tai sarjakuvia. Käytä värejä 

tekemään nämä mielenkiintoisemmat ja ikimuistoisemmat 

• Tarkista kirjoittamasi tiedot, jotta näet, löydätko teemoja ja tunnustat pitemmän aikavälin 

toimenpiteen, jota sinun tarvitsee toteuttaa (esimerkiksi parantamaan tiettyä 

opintavaihetta) 

• Muista, että itse kirjoitusta voidaan käyttää oppimistyökaluna: voit kirjallisesti kirjoittaa 

ideoita ymmärtämään niitä. 
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• Muista, että ei ole oikeita tai vääriä vastauksia 

• Ole rehellinen, avoin ja suora - heijastus on tehokkainta, kun voit olla itse 
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Kuinka käyttää oppimispäiväkirjaa projektissa „Training for Unique Skills and Techniques for 

Mentoring”? 

 

Täytä laskentataulukko "Omat oppimispäiväkirja" jokaisen kasvotusten kohtaamisen jälkeen ja 

jokaisen CESIM-kierroksen (1-4) jälkeen. CESIM-kierrosten jälkeen henkilökohtaisesti kerättyjä 

kokemuksia ja pohdintoja voidaan käyttää panoksena seuraavaan kasvopäivän harjoittelupäivään, 

keskustelemalla keskusteluista edellisestä CESIM-kierroksesta pätevistä pehmeistä taidoista ja 

vaikeista taidoista. 

 

Heijastavan oppimispäiväkirjan elementit: 

 

Pehmeitä taitoja 

1. Persoonallisuustyypit 

Itsetietoisuus 

2. Konfliktien hallinta 

3. Viestintämallit 

4. Väkivaltainen viestintä ja 

palautetta 

5. Luovuus 

6. Oppiminen ja innovointi + 

aikuisopiskelutavat 

7. Resistenssityypit 

8. Kyselytyypit 

9. Muuta hallintaa 

10. Mentorin tukevat 

käyttäytymisnäkökohdat 

11. Eettiset tiedot 

Vaikeita taitoja 

1. Markkinatilanteet ja kysyntä 

2. Tuotanto ja kustannukset 

3. Investoinnit 

4. T & K 

5. Markkinointi 

6. Logistiikka 

7. Talous ja talousarvio 

8. Arvoketjun hallinta ja 

strategia 

9. HR 

10. Mentorointiprosessi 

CESIM-kierroksia 

Kierros 1 

Kierros 2 

Kierros 3 

Kierros 4 

 

 

Heijastava oppimispäiväkirja arviointi 

 

Kurssin lopussa arvioi heijastava oppimispäiväkirja "Hyväksytty" tai "Epäonnistunut", jossa 

"Epäonnistuminen tarkoittaa, että oppimispäiväkirja on epätäydellinen ja sitä on muutettava / 

tarkistettava. Täytettävien oppimispäiväkirjojen vähimmäismäärä on kolme (yksi jokaisen 

henkilökohtaisen harjoituspäivän jälkeen). 
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Oppimispäiväkirjani 
 

Nimi: _____________________________ 

 

Pvm  

Oppimistapahtuman 

kuvaus 

 

 

 

 

Mikä oli minulle uutta? 

Miten ja miksi se 

vaikutti/ muutti 

käsityksiäni? 

 

Miltä minusta tuntuu?  

Mitä jäi epäselväksi, 

mitä kysymyksiä minulle 

jäi? Mitä en 

ymmärtänyt? 

 

Millaisia vaikututteita 

sain? 

 

Palautetta muilta  
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Mitä tulen tekemään 

toisin? 

 

Millainen on hankitun 

tiedon relevanssi 

minulle? 

Miten se tulee työtäni? 

 

Mistä minun tulisi tietää 

enemmän ja mitä minun 

tulisi tehdä 

hankkiakseni lisää 

tietoa? 
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