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VERKKOLUOKKA, https://genfibeta.weebly.com/info-v.html
Verkkoluokassa opiskeleminen, https://genfibeta.weebly.com/info-v-opiskeleminen.html

SISÄLLYSLUETTELO
1. Johdanto
2. Mikä on verkkoluokka?
3. Kurssille ilmoittautuminen ja kurssimaksu
4. Neljänlaisia verkko-oppilaita
4.1 Mikrofonioppilas
4.2 Kirjoitusoppilas
4.3 Kuunteluoppilas
4.4 Tallenneoppilas
5. Kielikurssien oppitunnit
6. Raamattutunnit
7. Kurssimateriaali
8. Oppituntitallenteet

1. JOHDANTO
Tämä on verkkoluokassa opiskelemisen yleinen esittely. Katso tarvittaessa
lisätietoja myös:
Lukuvuoden 2018–2019 verkkoluokkakurssit,
https://genfibeta.weebly.com/info-lukuvuosi-2018-2019.html

Verkkoluokan tekninen käyttöohje, https://genfibeta.weebly.com/info-v-kayttoohje.html
Harjoitusluokka: https://gen.adobeconnect.com/harjoitusluokka/
Tervetuloa opiskelemaan Pyhää Raamattua pintaa syvemmältä ja ammentamaan
Jumalan Sanan syvästä kaivosta! Vinssimiehenä toimii vuodesta 1995 alkaen
Raamatun alkukieliä opettanut teologian maisteri Juha Muukkonen Torniosta.
Internetyhteys ja oppituntitallenteet mahdollistavat ajasta ja paikasta
riippumattoman opiskelun.
Kaiken opetuksen keskus ja päämäärä on lihaksi tulleen Jumalan Sanan,
ristiinnaulitun ja kuolleista ylösnousseen Herramme ja Vapahtajamme Jeesuksen
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Kristuksen kirkastuminen. Jumalan sanassa Raamatussa jokainen sana on
kastettu Jeesuksen vereen. Erityisen kirkkaasti se tulee näkyville heprean
kielessä.
Karitsa, joka on teurastettu, on arvollinen saamaan voiman ja rikkauden ja
viisauden ja väkevyyden ja kunnian ja kirkkauden ja ylistyksen. (Ilm. 5:12)

2. MIKÄ ON VERKKOLUOKKA?
Verkkoluokassa (Adobe Connect) osallistut kurssille internetyhteydessä olevalla
tietokoneella tai mobiililaitteella (Android/iOS). Voit ilmoittautua minkä
tahansa oppilaitoksen järjestämälle kurssille asuinpaikastasi riippumatta, myös
muualta kuin Suomesta. Verkkoluokassa näet ja kuulet opettajan sekä kuulet
toisten opiskelijoiden puheenvuorot. Näet luokan taulun ja keskusteluruudun,
johon voit itsekin kirjoittaa kysymyksiä ja kommentteja. Oman mikrofonisi
kautta voit halutessasi osallistua keskusteluun ja harjoituksiin.
Jos osaat käyttää sähköpostia, opit todennäköisesti nopeasti seuraamaan
verkkoluokkaopetusta ja halutessasi myös aktiivisesti itse siihen osallistumaan.
Oppitunnin voi myös katsoa tallenteelta tietokoneella omalla ajallaan. Tallenteet
näkyvät tietokoneen lisäksi myös niillä mobiililaitteilla, jotka tukevat Adobe
Flash Player -ohjelmaa.
Tallenneoppilaaksi voi ilmoittautua sellaisellekin verkkokurssille, jonka
opetusaikoina ei pysty olemaan luokassa. Myös tunnilla olleet voivat kerrata
oppitunnin tallenteelta myöhemmin uudestaan. Kaikki kurssin tallenteet ovat
katsottavissa vielä vähintään kaksi viikkoa kurssin päättymisen jälkeen.
Oppilaat saavat tunnin aikana luokan taululle kirjoitetut tekstit sähköpostin
kautta pdf-tiedostona, jonka voi halutessaan kotona myös tulostaa. Tunnin
aikana voi keskittyä kuuntelemaan opettajaa, seuraamaan taululle kirjoitettua
tekstiä ja tekemään mahdollisia harjoituksia – kaikkea ei heti tarvitse kirjoittaa
ylös. Kirjoittamisen voi tehdä halutessaan tallenteen äärellä, jonka voi
tarvittaessa pysäyttää ja myös jatkaa mistä kohdasta tahansa.

3. KURSSILLE ILMOITTAUTUMINEN JA KURSSIMAKSU
Kansalaisopistojen kielikursseille ilmoittaudutaan kyseiseen kansalaisopistoon
yleensä verkossa. Jokaisella kurssilla on oma ilmoittautumisosoitteensa ja
kurssimaksunsa.
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Lukuvuoden 2018–2019 verkkoluokkakurssit:
https://genfibeta.weebly.com/info-lukuvuosi-2018-2019.html

Verkkoilmoittautumisessa tarvitaan suomalainen henkilötunnus. Jos sinulla ei
ole suomalaista henkilötunnusta, niin silloin voit ilmoittautua soittamalla
puhelimella kyseisen kansalaisopiston toimistoon.
Kansalaisopistojen yhteystiedot:
Iisalmen kansalaisopisto, puh. +358 40 661 9353
https://www.opistopalvelut.fi/iisalmi/

Oulu-opisto, puh. +358 50 316 6729, +358 50 410 3554
https://opistopalvelut.fi/oulu/index.php

Tornion kansalaisopisto, puh. +358 50 597 1944
https://www.opistopalvelut.fi/tornio/

Jos ilmoittaudut kurssille viimetipassa tai vasta kurssin alkamisen jälkeen, niin
voit laittaa opettajalle (juha.muukkonen@gen.fi) sähköpostiviestin
ilmoittautumisestasi, viestin otsikoksi kurssin nimi. Saat siten nopeammin
verkkoluokan osoitteen.
Jo alkaneelle kurssille voi ilmoittautua milloin tahansa, pidetyt tunnit voi seurata
tallenteilta. Mutta jos kurssin alkaessa ei ole riittävän monta ilmoittautunutta,
niin kurssi perutaan. Ilmoittaudu siis mieluusti niin pian kuin se on mahdollista.
Saat verkkoluokan osoitteen opettajalta noin kolme päivää ennen kurssin alkua
sähköpostiisi, joten muistathan merkitä ilmoittautuessasi sähköpostiosoitteesi.
Kansalaisopistojen kursseille on jokaisen opetusta seuraavan ilmoittauduttava
erikseen – siinäkin tapauksessa, että useampi seuraisi kurssia yhdellä laitteella.
Kurssimaksu on henkilökohtainen, ei laitekohtainen.
Genesis ry:n järjestämille sunnuntai-iltojen raamattutunneille ja
katekismusvartteihin saa vapaasti osallistua ja seurata tallenteita myös
ilmoittautumatta. (Raamattuopetus on tauolla syksyn 2018.) Opetusluokan
osoite on tarkoitettu vain niille, jotka ovat ilmoittautuneet kurssille. Älä jaa
luokan osoitetta itse eteenpäin. Sen sijaan tuntitallenteet ja Youtube-kanavan
osoitteen saa mieluusti jakaa eteenpäin.
https://genfibeta.weebly.com/t.html
www.bit.ly/JuhanYoutube

Kansalaisopistojen kurssimaksut maksetaan joko ilmoittauduttaessa tai
myöhemmin sen jälkeen (Oulu-opisto) tai opisto lähettää kurssin alkamisen
jälkeen laskun postitse (Tornion ja Iisalmen kansalaisopistot).
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4. NELJÄNLAISIA VERKKO-OPPILAITA
Verkkoluokkakurssilla voi olla neljänlaisia oppilaita: mikrofonioppilaita,
kirjoitusoppilaita, kuunteluoppilaita ja tallenneoppilaita. Voit vaihtaa kurssin
aikana – tai vaikkapa kesken tunnin – statustasi ja siirtyä sinulle siinä tilanteessa
mieluisampaan rooliin. Stressiä ei kenenkään tarvitse tällaisesta yleisen vapaan
sivistystyön alaan kuuluvasta opiskelusta kärsiä.

4.1 MIKROFONIOPPILAS
Jotta voisit käyttää mikrofonia, tarvitset hyvän verkkoyhteyden, kohtuullisen
uuden tietokoneen sekä headsetin eli sankamikrofonilla varustetut kuulokkeet
(ns. luurit). Jos käytät mobiililaitetta (Android/iOS tablettia tai älypuhelinta) niin
tarvitset kuulokkeet. Jos yhteytesi ei ole hyvä tai laitteesi kunnolliset, niin äänesi
kuuluu huonosti, joka on kiusallista muulle ryhmälle. Ilman erillistä headsetmikrofonia tai kuulokkeita ääni alkaa useimmiten kiertää.
Jos samalla koneella on useampi oppilas, niin silloin tarvitaan äänen kiertämisen
estävä mikrofoni, yleensä erillinen kokousmikrofoni.
Lue lisää kokousmikrofonista: https://genfibeta.weebly.com/info-v-tekniset-ongelmat.html

4.2 KIRJOITUSOPPILAS
Seuraat tuntia ilman mikrofonia. Voit halutessasi esittää kysymyksiä tai
vastauksia kirjoittamalla Chat- eli keskusteluruutuun. Vastaat tunnilla kirjallisiin
sanakokeisiin jne.

4.3 KUUNTELUOPPILAS
Kuunteluoppilas seuraa opetusta osallistumatta yleensä itse aktiivisesti
tuntityöskentelyyn. Voit halutessasi kirjoittaa kysymyksiä, vastauksia ja muita
viestejä Chat-ruutuun, mutta et yleensä vastaa kirjallisissa sanakokeissa.

4.4 TALLENNEOPPILAS
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Seuraat kurssia omalla ajallasi tallenteilta. Ilmoitat opettajalle sähköpostilla
tallenteen seuraamisen – poikkeustilanteita lukuun ottamatta kahden viikon
kuluessa tunnin pitämisestä. Voit käydä milloin tahansa kirjoittamassa luokan
Chat-ruutuun kysymyksiä ja kommentteja.

5. KIELIKURSSIEN OPPITUNNIT
Kielikurssien (heprea, aramea, kreikka) opetuskerran pituus on 75–90 minuuttia
kurssista riippuen. Oppitunti on lukukausien aikana joka viikko samaan aikaan.
Opetus alkaa kyseisellä kielellä luettavalla Isä meidän -rukouksella, jonka
jälkeen opettaja antaa oppilaille mikrofonioikeudet. Ne, jotka haluavat käyttää
tunnilla mikrofonia, voivat tässä kohtaa avata (Connect) ja saman tien mykistää
(Mute) oman mikrofoninsa. Oman puheenvuoronsa ajaksi oppilas avaa
mikrofoninsa ja lopetettuaan sen mykistää. Jos monelle oppilaalla on yhtä aikaa
mikrofoni auki, niin luokkaan tulee paljon ylimääräistä ääntä.
Kielikurssitunneilla on kirjallinen sanakoe – vastaaminen on tietenkin
vapaaehtoista. Sopivassa kohtaa kuunnellaan hetki musiikkia. Kielikursseilla on
myös kotiläksyjä. Oppitunnin jälkeen opettaja pitää noin viiden minuutin
iltahartauden, jota voi halutessaan jäädä seuraamaan.

6. RAAMATTUTUNNIT
Raamattutunnit ovat tauolla syyslukukauden 2018. Aiemmin pidettyjä opetuksia
voi seurata tallenteilta ja Youtube-videoilta. Tallenteiden laatu on parempi, joten
suosittelen mieluummin niiden seuraamista. Tallenteita voi katsoa, jos käytössä
on tietokone tai Adobe Flash Player -ohjelmaa tukeva mobiililaite. Muilla
mobiililaitteilla opetukset voi katsoa Youtube-videoina.
Raamattutuntien ja katekismusvarttien tallenteet:
www.genfibeta.weebly.com/t.html

Youtube-kanava "Juha Muukkonen – Genesis ry":
www.bit.ly/JuhanYoutube

Voit halutessasi ilmoittautua toivon mukaan keväällä 2019 jatkuville
raamattutunneille (juha.muukkonen@gen.fi), kirjoita viestin otsikoksi
"Raamattutunnit verkossa". Saat verkkoluokan osoitteen, jolla voit tulla myös
luokkaan. Saat myös tunnin jälkeen viestin, jossa on tallenteiden ja videoiden
osoitteiden lisäksi suorat linkit tunnilla käytettyihin dokumentteihin.
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Raamattutunneilla ei ole kotiläksyjä, sanakokeita eikä kurssimaksuja.
Raamattuopetuksen järjestää Juha Muukkosen julistus- ja opetustyön
tukiyhdistys Genesis ry.

7. KURSSIMATERIAALI
Oppilaat hankkivat omatoimisesti kurssin oppikirjan, opettaja laittaa kurssin
alussa tietoa hankintavaihtoehdoista. Heprean alkeiskurssilla käytettävän H.
Tainion "Mesila. Heprean aakkoset" -kirjan voi tilata edullisimmin suoraan
opettajalta.
Luettelo oppimateriaalista sekä opettajan poistomyyntiluettelo,
https://genfibeta.weebly.com/info-m-materiaali.html

Genesiksen sivuilla on myös dokumenttivarasto, josta voi käydä hakemassa
kurssilla tarvittavaa lisämateriaalia: http://www.gen.fi, https://genfibeta.weebly.com
Opettaja lähettää kurssia seuraavana arkipäivänä sähköpostilla oppitunnin
tallenteen sekä luokan taulun pdf-tiedostona. Jos pdf-tiedostot eivät avaudu
koneellasi, niin voit ladata esim. Adobe Acrobat Reader -ohjelman:
https://get.adobe.com/fi/reader/

8. OPPITUNTITALLENTEET
Oppitunnit tallennetaan. Muistuta heti opettajaa, jos luokassa ei näy
tallennuksen punainen merkkivalo! Kustakin oppitunnista tulee oma
verkkotiedosto, jonka osoitteen opettaja lähettää kurssia seuraavana arkipäivänä
oppilaiden sähköpostiin. Kansalaisopistojen kurssin tallenteet ovat katsottavissa
ainakin vielä kaksi viikkoa kurssin päättymisen jälkeen, raamattutuntien
tallenteet toistaiseksi.
Kansalaisopistojen kurssien osalta sekä oppituntien että tallenteiden
seuraamisoikeus on vain niillä, jotka ovat ilmoittautuneet kurssille. Yhden
tunnin voi kuitenkin esittelymielessä ystävilleen näyttää.
Oppitunnin voi katsoa tallenteelta tietokoneella omalla ajallaan. Tallenteet
näkyvät myös niillä mobiililaitteilla, jotka tukevat Adobe Flash Player
-ohjelmaa. Tallenneoppilaaksi tuleva voi ilmoittautua sellaisellekin
verkkokurssille, jonka opetusaikoina ei pysty olemaan luokassa. Tallenteelta voi
myös kerrata oppitunnin myöhemmin uudestaan. Tallenneoppilaita ja muita
satunnaisesti poissaolleita oppilaita pyydetään ilmoittamaan tallenteen katselu
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opettajalle sähköpostin kautta mielellään viimeistään kahden viikon kuluessa
tunnin pitämisestä.
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