
Opi matkalla toisessa maailmassa

Second Life on internetissä toimiva virtuaalimaailma. Kun luo itselleen
olemuksen, avattaren, joka pystuu liikkumaan tässä virtuaalimaailmassa -
pääsee mukaan matkalle.  Liikkuminen tapahtuu kävellen, lentäen tai
teleporttaamalla kuten scifi-televisiosarjoissa. Tämä maailma on kenen tahansa
tietokoneen käyttäjän ulottuvilla. Virtuaalimaailma koostuu reaalimaailman
mallinnuksista ja mielikuvituskohteista.  Esimerkiksi Second Lifestä löytyy
tarkka mallinne Vatikaanissa olevasta Sikstuksen kappelista.

Savonlinnassa pidettiin 6.-7.8.2009  toinen 'Oppiminen eri maailmoissa'
-seminaari.  Siinä käsiteltiin kysymystä: miten käyttää virtuaalimaailmaa
opetuksessa. Mark  Bell Indianan yliopistosta vertasi perinteistä opetusta ja
modernia lähestymistapaa toisiinsa. Perinteisessä pedagogiikassa opettaja
miettii miten opettaisin tämän.  Uudessa katsannossa keskeistä on se, missä
ympäristössä oppilaat oppivat opittavan asian parhaiten. Ympäristö, jossa
opitaan on osa ajattelua ja muokkaa sitä. Oppimista tapahtuu esimerkiksi
kotona, kaupassa ja  internetissä. Koulussa tapahtuva oppiminen on vain
erityistapaus oppimisesta (von Wright) . 

Seminaarissa nähtiin virtuaalimaailmat keskeisinä lähitulevaisuuden
oppimisympäristöinä. Viitattiin tutkimuksiin, joissa opiskelijoiden aktiivisuus ja
osallistuvuus lisääntyi kursseilla, jotka toteutettiin virtuaalimaailmassa. Myös
oppimistulokset olivat hyviä.  

Second Life on vain yksi kymmenistä - jos ei sadoista virtuaalimaailmoista.
Oululaisen LudoCraft taiteellinen johtaja Tomi Kujanpää esitteli yrityksen
kehittämää merimaailmaa. Maailmaa läpinäkyvässä puolipallossa meren alla. 
Opetukseen liittyen LudoCraft, Jyväskylän yliopiston koulutuksen tutkimuksen
laitos ja Jyväskylän ammattiopisto kehittävät yhdessä  virtuaalipelejä
oppimisen ja työelämän välille. Projekti on nimeltään Game Bridge.
Työtehtäviä simuloidaan todellisesta elämästä mallinnettujen asioiden avulla. 

Ryhmän kohtaaminen virtuaalimaailmassa toimii siten, että opiskelijat
kirjautuvat sisään ja heidän avattarensa kokoontuvat johonkin virtuaaliseen,
internettiin luotuun tilaan. Avattaret voivat istuvat pilven reunalle,
luokkahuoneeseen tai tulevat rakennustyömaalle. Ryhmätyö esimerkiksi talon
sähköistys,  tai vaikkapa luento voi alkaa. Yrittäjyyskoulutuksessa opiskelijat
perustavat yrityksiä Second Lifeen ja pääsevät kokeilemaan oppimiaan asioita
”todellisissa” tilanteissa toisen maailman kauppapaikoilla.

Opiskelijat – missä he oikeasti ovat? He voivat osallistua opetukseen kotoaan
oli koti sitten vaikkapa Japanissa, Suomessa tai Australiassa tai proosallisesti
omasta luokastaan koulussa. Virtuaalinen tila on globaali 'luokkahuone'.

Virtuaalimaailma ei ole lasten juttu. Second Life -käyttäjien keski-ikä on 35
vuotta. Se on myös suosittu ikäihmisten keskuudessa. Miltä tuntuisi keitellä
kahvia ja liittää siihen virtuaalimaailma ja mennä naapurin mummon tai papan
kanssa juomaan sitä Pariisiin Eiffel-tornin juurelle tai Ontarion saarelle. On
totta, että yhteinen kahvihetki jomman kumman keittiön pöydän ääressä on



ylivoimaisesti parasta yhdessäoloa. Entäs jos kumpikaan ei pysty liikkumaan
ulos kotoaan?

Vanhan  Vammalan tai uuden Sastamalan mallintaminen saattaisi olla
kulttuuriteko ja tarjoaisi ainakin matkailuyrittäjille kaivattua näkyvyyttä ja uutta
ulottuvuutta kaupunkimarkkinointiin. 

Sastamalan opisto on liittynyt opetushallituksen rahoittamaan Helsingin
suomenkielisen työväenopiston hallinnoimaan SOMEDI 2.0 -hankkeeseen.
Tarkoituksena on tutkia sosiaalisia medioita kansalaisopiston opetuksen
työvälineinä. Mukana ovat Kaukametsän opisto Kajaanista, Vantaan
aikuisopisto, Sofia-opisto Espanjan Aurinkorannikolta, Helsingin yliopiston
Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia ja tietysti Sastamalan opisto. 

Tämän vuoden syksystä alkaen monilla Sastamalan opiston kursseilla käydään
toisissa maailmoissa. Opiskelupaikkana on hankkeen oma talo oppilaitosten
asuttamalla EduFinland saarella tai mikä muu paikka tahansa Second Lifessä.
Ennestään Sastamalan opisto on tunnettu kielten kursseista, jossa opettajana
on vierailla mailla asuva henkilö, joka pitää opetuksen internetin välityksellä
kotoaan. Uusi hanke edistää opiston ennestäänkin vahvaa opetusteknologian
osaamista. 

Keskeistä ei ole oppia kulkemaan Second Lifessä tai oppia käyttämään
sosiaalisen median välineitä kuten Skype-puhelinohjelmaa, vaan keskeistä on
oppia tuntemaan sosiaalisen median mahdollisuudet oman elämän apuna
elämän eri vaiheissa.
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