
OPPIMINEN JA
OPISKELU



OPPIMINEN ARJEN KESKELLÄ

•Ihmisen elämä on jatkuvaa oppimista
•Monia asioita ja taitoja opimme

huomaamattamme, joidenkin asioiden
oppiminen on pitkällisen harjoittelun tulosta

 



OPPIMINEN ARJEN KESKELLÄ

•Opiskellessa on tärkeää olla aktiivinen, kysyä,
kuunnella ja keskustella

•Mieti mitä tiedät asiasta jo valmiiksi, mitä
kokemuksia sinulla on asiaan liittyen

 



ASIAT VALKENEVAT VÄHITELLEN

•Monesti oppiminen on sisäistä
ajattelun kehittymistä 
•Toiminnassa ja asenteissa tapahtuu
muutoksia vasta myöhemmin



OPPIMISEN YKSILÖLLISYYS

•Ihminen voi oppia näkemällä, kokemalla, kuulemalla jne.
•Usean kanavan kautta saatu tieto varmistaa tiedon
perille menon parhaiten
•Sama henkilö oppii eri tilanteissa erilailla



OPPIMISEN YKSILÖLLISYYS

•Mitä sinnikkäämmin ihminen kehittää omia tapojaan
oppia, sitä paremmin hän pystyy toimimaan muuttuvissa
tilanteissa
•Kokeile eri tekniikoita ja harjoittele niitä, kunnes ne
alkavat sujua helposti
•Yhdessä tekeminen tehostaa oppimista



•Positiivinen asenne: kaikki oppivat,
eri asiat ovat eri ihmisille helppoja ja

vaikeita.
 

ASENNE

21
Hyvistä kokemuksista
muodostuu positiivisia

asenteita opiskelua kohtaan;
uskotaan omiin kykyihin ja

uskalletaan tarttua haasteisiin. 
 
 
 
 



TAKLATAAN VAIKEUDET

•Positiivinen suhtautuminen oppimiseen johtaa
kestäviin oppimistuloksiin ja antaa voimia ponnistella
oppimisprosessin vaikeuksien yli
•Myönteiset oppimiskokemukset johtavat uusien
haasteiden pariin



OPITAAN AJATTELEMAAN

•Rohkeus tarttua uusiin ja outoihin asioihin kasvaa
vähitellen ja elinikäisen oppimisen valmiudet
kehittyvät



TARKKAAVAISUUS

•Tarkkaavaisuus on resurssi, jota on käytössä vain
rajallinen määrä. 
•Uudet ja vaikeat asiat voivat viedä kaiken
käytettävissä olevan tarkkaavaisuuden, kun taas tutut,
hyvin opitut toiminnot sujuvat lähes ilman
tarkkaavaisuutta. 



TARKKAAVAISUUS

•Opettele tunnistamaan ajattelun väsyminen. Kun
aivot työskentelevät, aineenvaihduntatuotteita
kertyy ja opiskelu tulee työlääksi. 
•Tunnista omat väsymisen merkkisi ja pidä tauko:
ulkoile ja rentoudu hetki. 



10 MINUUTIN SÄÄNTÖ
Kertaa opeteltava asia ennenkuin unohdat sen

10 minuutin
kuluttua

tunnin
kuluttua

puolen
vuoden 
 kuluttua

kuukauden
kuluttua

vuorokauden
kuluttua



Opiskelu vaatii keskittymiskykyä
•rauhoitu, poista häiriöt
•lue 5-45 min kerrallaan
•kertaa, pohdi, piirrä, kirjoita



•muistikävely
•käytä eri aisteja
•alleviivaa, laita ydinasiat muistiin
•aivoriihi, miellekartta
•muistisääntö (saa olla vaikka kuinka pöllö,
kunhan se jää mieleen)

OPI HELPOSTI



EDISTYMINEN 

•Aivot voivat vahvistaa ja muokata
yhteyksiään koko elämän ajan

•Yksinkertaisetkin tehtävät parantavat
aivoalueiden välistä viestintää

 



HARJOITTELU

•Muistiharjoitukset aktivoivat aivojen eri osia ja pakottavat
ne toimimaan yhdessä

•Eri alueiden väliset yhteydet vahvistuvat ja muistisi paranee
•Hippokampus koordinoi koko järjestelmää ja huolehtii siitä,
että ajatukset ja ärsykkeet tallentuvat aivojen molekyyleihin

 
 



MUISTI

•Aistiärsykkeet eivät heti tallennu muistiin, vaan niitä
käsitellään hetki esim. näköaivokuoressa. Sen jälkeen

valtaosa niistä katoaa.
 
 
 
 



MUISTI

•Tietty osa asioista jatkaa lyhytaikaismuistiin. Siellä ne
viipyvät korkeintaan minuutin. 

•Muistoista tulee pysyviä, kun ne siirtyvät säilömuistiin.
 
 



SÄILÖMUISTI

•Tallentaa vaikutelmia ja ajatuksia koko elämän ajaksi
•Kolme tyyppiä: proseduraalinen, episodinen ja

semanttinen
 
 



SÄILÖMUISTI

 
 

•Proseduraalinen muisti tallentaa taitoja (esim. pyörällä ajaminen)
•Episodinen muisti tallentaa koettuja tapahtumia, episodeja

•Semanttinen muisti tallentaa tietoa, kuten tosiasioita ja sanavaraston



•Tsemppaa muita ja jaa hyviä
käytäntöjä muillekin

•Ota vastuu omasta oppimisestasi!
 




