
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

TukariMoodle on digitaalinen oppimateriaali  

tukioppilaiden peruskoulutuksen tueksi. Se vastaa rakenteeltaan, 

sisällöltään ja laajuudeltaan (vähintään 12h) tukioppilaan 

peruskoulutusmallia.    

Rakenne ja harjoitteet 

Oppimateriaali sisältää kuusi osiota ja 17 tehtävää. Kuhunkin osioon kuuluu taustatietoteksti 

sekä monipuolisia harjoituksia yksin, parin kanssa tai ryhmätyönä tehtäväksi. Kaikki tehtävät 

on tarkoitettu purettavaksi yhdessä tukioppilasohjaajan kanssa.   

Tehtäviä voidaan tehdä luokkahuoneessa tai niitä voi antaa kotitehtäviksi. Voit hyödyntää 

TukariMoodlea ryhmällesi sopivalla tavalla. Voitte tehdä kaikki osiot tai poimia tehtävistä 

teille sopivimmat. Voitte sopia tukioppilaiden kanssa, palautetaanko tehtävät Moodle-

alustalle vai toimitteko jollain toisella tavalla.  

Jokaisesta osiossa on ainoastaan ohjaajalle näkyvä “Ohjaajalle: taustatietoa ja vinkkejä 

osioon”. Siinä on lyhyesti kuvattu kyseisen osion tavoitteet sekä tehtäväkuvaukset. Lisäksi 

löydät lisävinkkejä tehtävien tekemiseen sekä tulostettavia tehtäväpohjia, mikäli valitsette 

tehdä tehtävät ilman digitaalisia välineitä.   

Oppilaan eteneminen 

Oppilaat voivat seurata omaa etenemistään merkitsemällä tekemänsä tehtävän tehdyksi. 

Lisäksi jokaiseen tehtävään on piilotettu 17 tarraa, joita oppilaat saavat kerätä koulutuksen 

aikana. Tarrat muistuttavat oppilaita tukioppilaana toimimisesta.  

Todistus tukioppilaan peruskoulutuksesta 

TukariMoodle antaa automaattisesti tukioppilaalle todistuksen peruskoulutuksesta, kun 

tehtävät 15 ja 17 on palautettu. Mikäli ette tee näitä tehtäviä, voit tulostaa tukioppilaille 

todistukset viimeisen osion ohjaajan lisämateriaalista.  

Muistuta, että oppilaat päivittävät käyttäjätietonsa ennen todistuksen lataamista, jotta 

todistuksensa heidän nimensä näkyy oikein.  
 

Antoisia hetkiä TukariMoodlen parissa toivottaen,   

Mannerheimin Lastensuojeluliitto  

TukariMoodlen ABC 

pedagoginen ohjeistus 

tukioppilasohjaajalle 

 

Tervetuloa TukariMoodleen!  

 
 

 
 



 

 

Johdanto: Minä tukioppilaana

Tehtävät:

•1. Tutussa joukossa on turvallisempaa

•2. Mitä tukioppilastoiminta on?

Osio 1. Tukioppilastoiminnan tavoitteet ja tukioppilaan roolit

Tehtävät:

•3. Monenlaisia tukioppilaita

•4. Tukioppilastoiminnan arvot

•5. Tukioppilastoiminnan puu

Osio 2. Myönteisen ilmapiirin vahvistaminen

Tehtävät:

•6. Koulun ilmapiirin vahvistaminen

•7. Mielen tähystin

•8. Sinä voit auttaa

•9. Mitä tehdä, jos huomaat kiusaamista?

Osio 3. Ryhmän ohjaaminen ja innostaminen

Tehtävä:

•10. Minä ryhmänohjaajana

•11. Ryhmän ohjaajan muistilista

•12. Ohjaamisen harjoitteleminen

•13. Kummitunnin valmistelu

Osio 4. Tukioppilastoiminnan suunnittelu ja hyvät käytännöt

Tehtävä:

•14. Toiminnan suunnittelu

Reflektio: mitä opin?

Tehtävät:

•15. Pohdintaa opitusta (pakollinen)

•16. Kehuja jaossa!

•17. Palaute kurssista (pakollinen)


