
Perusopintosi ovat valmistumassa - tehdään OODi valmiiksi 

OODin ollessa vielä alussa, etsi ja tarkastele vanhoja Näpsä-töitä ja
muistele niiden tekemisen vaiheita. Voit myös tehdä vaikka OODiin
oman kansion kuville vanhoista Näpsä-töistä ja kuvata vanhoja töitä
sinne. 

OODin eli oman osaamisen dokumentoinnin tärkein tehtävä Näpsässä on
tehdä sinun osaamisesi näkyväksi. Tätä varten olet Näpsä-polkusi varrella
toivottavasti ahkerasti dokumentoinut ja tallentanut omaa osaamistasi
OODiin. Nyt onkin aika kurkistaa vähän taaksepäin ja muistella, mitä kaikkea
olet oppinut ja kokenut Näpsässä tähän mennessä. 

Tässä muutamia ohjeita, miten viimeistelet oman OODisi valmiiksi: 

1. Lue liitteenä olevat perusopintojen tavoitteet läpi.  

2. Kurkista sitten omaan OODiisi, mitä kaikkea oletkaan Näpsässä tehnyt.
Voit käyttää tässä apuna myös Wilmasta löytyvää omaa
opintosuoritusotetta, josta löytyvät kaikki Näpsässä suorittamasi
opintokokonaisuudet. Tärkeää on kuitenkin, että muistelet erityisesti töiden
tekemistä, niiden suunnittelua, miltä tuntui saada työ valmiiksi ja tietysti
kaikkia kivoja hetkiä kavereiden kanssa touhutessa. Muista myös erilaiset
tapahtumat, projektit, leirit yms., joihin olet osallistunut. 

3. Mieti sitten, mitä kaikkea olet oppinut työskennellessä ja miten tavoitteet
ovat mielestäsi toteutuneet eri töissä. Voit vaikka kirjoittaa tavoitepaperiin
töitä, joissa tavoitteet ovat omalla kohdallasi toteutuneet. Muista, että
opintokokonaisuuksissa on painotettu tiettyjä tavoitteita vuorollaan, mutta
sinun työssäsi voi tärkeimpään rooliin nousta jokin muukin tavoitteista. 

4. Tee sitten lopuksi vapaamuotoinen dokumentti (esim. Powerpoint-esitys,
Word-tiedosto, juliste, kuvakollaasi, tms.), jossa kerrot mitä kaikkea olet
oppinut Näpsässä ja esittelet muutaman tavoitteen (3–5), jotka ovat
mielestäsi parhaiten toteutuneet omalla Näpsä-polullasi tähän mennessä.
Perustele miksi juuri valitsemasi tavoitteet ovat toteutuneet hyvin. Voit
kirjoittaa, piirtää, käyttää kuvia apunasi ja toteuttaa oman näköisesi
kokonaisuuden siitä, mitä kaikkea olet oppinut Näpsässä. Muista kertoa
dokumentissa myös itsestäsi ainakin nimi. 
 
Palauta dokumenttisi 30.4. mennessä OODiin lataamalla digitaalinen
materiaali tai viemällä kuva OODi-teoksestasi omaan kansioosi. 

OODin 
loppuyhteenveto



Tavoitteet
Tähän sarakkeeseen voit

esimerkiksi kirjoittaa tekemiäsi
töitä, joissa rivillä oleva tavoite

on toteutunut.



Mitä opin? Miksi opin?

Apukysymyksiä muistelun tueksi

Kivoin työni
Vaikein työni

Helpoin työni

Yhdessä tehty työ

Lempparini

Työ, joka meni rikki

Lahjaksi annettu työ

Käytetyin työni

Tapahtuma johon osallistuin


