
Meri-Pohjolan opistopiiri  
Erasmus+ hankkeen helmiä  
Opintosihteerit Armi Pieti ja Jenna Törmänen Erasmus+ kursseilla Website That Tells 
A Story: A Project Website Setup ja Technology And Media In Education Portugalin 
Azoreilla, Angra do Heroismossa 12.-23.6.2022 ja 17.-23.6.2022.  

Maisema kaupungista, taaempana satama-aluetta ja Monte Brasil kukkula. 

 

Erasmus+ kurssi teemoilla: Website That Tells A Story: A Project Website 
Setup ja Technology And Media In Education 12.-23.6.2022 

Pääsin osallistumaan Meri-Pohjolan opistopiirin kautta Erasmus+ kurssille kauniilla Terceiran saarella 
Portugalin Azoreilla. Saaren suurin kaupunki Angra do Heroismo osoittautui varsin viihtyisäksi kohteeksi, sillä 
se oli juuri sopivan pieni, että kaupunkiin oli helppo tutustua kävellen. Keskellä Atlanttia sijaitsevat Azorin 
saaret ovat kaikki tunnettuja upeasta luonnostaan, eikä myöskään Terceiran saari tuottanut tässä 
pettymystä. Minulle räätälöitiin kurssin järjestäjä Pricalican toimesta henkilökohtainen kurssiohjelma, joka 
oli yhdistelmä kahdesta eri aiheesta. Aloitin opiskelun 12.6 Website That Tells A Story: A Project Website 
Setup Course ryhmän matkassa, Webbisivu kurssilla keskityimme paljon eri alustoihin ja erityisesti siihen, 
miten blogista voidaan muokata toimiva nettisivu eri tarkoituksia varten.  

Kurssilaiset olivat eripuolilta Eurooppaa ja tutustuin osallistujiin erityisesti saksasta, virosta ja ranskasta. Oli 
mielenkiintoista kuulla erimaiden tavoista koulumaailmassa ja myös heidän kulttuuristaan ja 
kokemuksistaan, sillä kaikki muut osallistujat olivat opettajia erityyppisistä ensimmäisen tai toisen asteen 
kouluista. Vietimme paljon aikaa yhdessä myös opiskelun ulkopuolella, ja englannin kielen käyttämisestä tuli 
koko ajan sujuvampaa, oli keskustelunaihe sitten mikä tahansa.  

  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Kuvassa kurssin Website That Tells A Story: A Project Website Setup luokka osallistujineen yhteisellä 
illallisella, koulun edustalla, sekä luokkahuoneessa. Lisäksi kuvissa maisemia kaupungista ja sen 
ympäristöstä. 

 

Vaihdoin toisella viikolla aiheeksi Technology And Media In Education päästen samalla tutustumaan uuteen 
ryhmään ja sain kurssille seurakseni myös kollegani Jennan. Toisen viikon kurssi keskittyi kuvallisen sisällön 
käyttämiseen etenkin opetuksessa, eli kävimme läpi hyviä tapoja hyödyntää tekniikkaa ja kuvamateriaalia 
erilaisissa tilanteissa ja sovelluksissa. Koska kurssin pääkohderyhmä olivat opettajat, kävimme asiat läpi siitä 
näkökulmasta, miten sovelluksia voi hyödyntää opetuksessa. Itse pyrin ajattelemaan jokaisen uuden 
sovelluksen tai vinkin kohdalla sitä, miten ja missä, voin itse hyödyntää sitä parhaiten.  

Opintosihteerin tehtävässä on tärkeää osata tekniikkaa ja erityisesti sen viestinnällinen puoli nousee usein esiin 
asiakaspalvelussa. Kuvallinen ilmaisu on mielestäni arkipäivän digitaitoja, joita täytyy ymmärtää ja joita 
kannattaa hyödyntää etenevässä määrin luokkahuoneissa ja niiden ulkopuolella. Kurssilta jäi käteen paljon 
uusia kokemuksia, mahtavia uusia tuttavuuksia ja ennen kaikkea pääsin puhumaan englantia ja nauttimaan 
luonnosta ja erilaisista kulttuuritapahtumista kauniilla Terceiran saarella. Hieno kokemus! 

-Armi, opintosihteeri, Oulu-opisto 

 
 
 
 
 



Erasmus+ kurssi Technology And Media In Education 17.-
23.6.2022 
 
Osallistuin Meri-Pohjolan opistopiirin järjestämälle Erasmus+ kurssille, joka järjestettiin Portugalin Azoreilla 
kaupungissa nimeltä Angra do Heroismo. Tälle kurssille osallistui myös kollegani Armi, joka oli saapunut 
saarelle jo viikkoa aiemmin osallistuakseen myös toiselle Erasmus+ kurssille. Armi sekä muutamat 
aikaisemman kurssin kurssilaiset toivottivat minut tervetulleeksi heti saapuessani ja tunsin, että minun oli 
helppo osallistua kurssille, koska kaikki olivat niin ystävällisiä.  
 
Kurssin aiheena oli Technology and media in education. Kurssi oli siis suunnattu opettajille, mutta se ei 
haitannut, koska käytämme myös samoja ohjelmia työpaikallani ja voin hyödyntää kurssilla saamaani 
osaamista tulevaisuudessa. Työssäni opintosihteerinä käytän jonkin verran englannin kieltä asiakkaiden 
kanssa, tämän lisäksi myös eri tietokone ohjelmat voivat olla englanninkielisiä. Aiheina olivat mm. kuvien 
ottaminen, videokuvaaminen sekä eri ohjelmat, joita voi hyödyntää opettaessa. Esimerkiksi kuvien 
ottamisessa ja videokuvaamisessa on tärkeää, että suunnittelee ensin, miten ja mistä kuvan ottaa. Missä 
kulmassa kuva tulisi olla, jotta kuvasta saa sellaisen, joka antaa juuri oikean viestin katsojalle. Lisäksi saimme 
kokemusta erilaisista ohjelmista, joita voi hyödyntää opetuksen tukena. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kuvassa Technology And Media In Education- ryhmä ja koulu ulkopäin kuvattuna. 
 
 
Koulupäivien jälkeen oli mukava tutustua muihin opiskelijoihin. Heitä oli monista eri maista kuten esim. 
Virosta, Saksasta ja Unkarista. Oli ilo kuulla heidän opetustavoistaan, käytänteistään sekä heidän 
kulttuureistaan.  Yhdessä kävimme mm. illallisilla, katselemassa delfiinejä merellä, tutustumassa paikalliseen 
keramiikkapajaan sekä bussiajelulla sisämaassa katsomassa tyypillistä Azorilaista elämää. 
Kurssi oli oikein miellyttävä ja opettavainen. Parasta oli, uudet ystävät ja, että pääsin verestämään englannin 
kielen taitoani heidän kanssaan käytännössä koko ajan. Lisäksi sain paljon ihania muistoja! 
 

-Jenna, opintosihteeri, Oulu-opisto 
 

 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Ylärivissä Vasco da Gaman patsas rannan aukiolla, Sanjoninas-tapahtuman mainos, sekä kaupungin katu 
koristeltuna tapahtumaa varten. Alarivissä kuva kaupungin keskustan uimarannalta, paikallisen 
keramiikkapajan tuotteita, sekä kuva näköalapaikalta 548 metrin korkeudesta. 

Kulttuuria, verkostoitumista ja yhteisiä muistoja  
 
Yhteisen opiskelun lomassa ehdimme nähdä paljon paikallista kulttuuria, osittain siksikin, että paikalliset 
juhlivat silloin Sanjoninas-tapahtumaa, jonka tiimoilta kaupungissa oli erilaisia kulttuuritapahtumia 
kymmenen vuorokauden ajan melkein yötä päivää. Paikallinen kaupunkifestivaalin keräsi entiset ja uudet 
kaupunkilaiset kaduille juhlimaan useina iltoina, ja tarjolla oli meillekin monenlaista nähtävää ja koettavaa. 
Erityisesti mieleen painui viimeisenä iltanamme ollut karnevaalikulkue, jossa myös kurssin ohjaajamme oli 
mukana tanssimassa perinneasussaan ja korkeissa koroissaan.  

Kurssin aikana osallistuimme festivaalitapahtumien lisäksi muiden kurssilaisten kanssa myös veneretkelle 
katsomaan valaita ja delfiinejä, bussiretkelle katselemaan saaren muita osia ja kierrokselle tulivuoren 
uumeniin. Paikallinen luonto on erittäin kaunista ja näin suomalaisen silmiin jopa eksoottista. Ilmasto saarella 
oli sopivan lämmin, mutta sää saattoi vaihtua päivän aikana useita kertoja Atlantin vaikutuksesta johtuen. 
Päivät saattoivat olla kuumia ja ilmankosteus teki olosta välillä jopa tukalan. Matkakohteena Azorit on vielä 
massaturismin ulkopuolella, joten saimme kokea ehkä läheisemmin paikallista elämäntapaa kuin jossakin 
toisessa kohteessa.  

Kiitos tästä kokemuksesta Meri-Pohjolan opistopiiri ja Erasmus+! 

-Armi ja Jenna, opintosihteerit, Oulu-opisto 

 


