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OPENDIGI TOIMIJAT
1.  Taustalla SA:n PREP21-hanke 

2. 5 ope-ajankoulutusyliopistoa 
• Oulun yliopisto (koordinaa-ori) 

• Jyväskylän yliopisto 

• Itä-Suomen yliopisto 

• Turun yliopisto 

• Lapin yliopisto 

3. KokonaisbudjeX 1 111 111€ 
(sis. 10 % omarahoitus) 

4. 1.9.2017–31.8.2020 

5. Laaja kouluverkosto (n. 30 
koulua)



UNELMA
Vuonna 2020  
ope-ajankoulutuksen ja 
perusopetuksen toimijoiden 
muodostamat kehi-äjäyhteisöt ovat 
osa ope-ajien tutkimusperustaista 
koulutusta ja ne tukevat sekä 
ope-ajankoulutuksen e-ä 
perusopetuksen koulujen 
kehi-ämistyötä.



MIHIN USKOMME
Ope-ajankoulutuksen ja 
perusopetuksen yhteisöllinen 
kehi-äminen parantaa suomalaisen 
koulutuksen laatua ja ope-ajien 
osaamista. —

>



TAVOITTEEMME
1. Syntyy yhteisölliseen työskentelyyn ja ak_iviseen 

oppimiseen perustuva OpenDigi-kehi-äjäyhteisömalli, 
joka tukee ope-ajien (ope-ajankoulu-ajien, 
ope-ajaopiskelijoiden ja perusasteen ope-ajien) 
osaamisen kehi-ymistä. 

2. Ope-ajien opetussuunnitelman toteu-amista 
tukeva digipedagoginen osaaminen paranee.  

3. Ope-ajien taito tukea oppilaiden ja  
ope-ajaopiskelijoiden ak_ivista oppimista kehi-yy.



MITEN TAVOITE SAAVUTETAAN
1. Vahvistetaan ope-ajien digipedagogiikkaan sekä 

oppimisen taitojen kehi-ämiseen lii-yvää osaamista 
yhdistämällä ope-ajankoulutuslaitosten 
tutkimusperustainen asiantun_juus perusopetuksen 
koulujen kehi-ämistyöhön.  

2. OpenDigi-konsor_o luo koetellun toimintamallin ja 
rakenteet tutkijoiden, ope-ajankoulutuksen ja 
koulujen yhteistyölle sekä osaamisen ja toiminnan 
kehi-ämiselle.



OPENDIGI KEHITTÄJÄYHTEISÖ
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KICKOFF

#IDENTITEETTI

#YHTEENKUULUVUUS

#OMISTAJUUS

#ENNAKOINTI —> 
      #PÄÄMÄÄRÄTIETOISUUS

ALUEELLISET TAPAHTUMAT

MITEN?

• Koulujen rehtorit ja OpenDigi-ope-ajat 
• Ope-ajankoulu-ajat & opeopiskelijat 
• OpenDigi konsor_oryhmän jäsenet

• Mitä on ongelmanratkaisu 
OpenDigi-kehi-äjähteisössä?  

• Periaa-eet 
• Toimijoiden arvokas osaaminen 

esille. 
• Työskentelyn ja toimintapolun 

kuvaus.

Yhteisöllinen ongelmanratkaisu alkaa



MIKÄ SAA SINUT INNOSTUMAAN 
KEHITTÄJÄYHTEISÖN TOIMINNASTA?
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KEHITTÄMISTAVOITE

#OMISTAJUUS

#PYSTYVYYS

#TUTUSTUMINEN

• Kytkeminen kokemuksiin

#RYHMÄIDENTITEETTI

#MIELEKKYYS

• Kuuluminen 
• Keskinäinen tuki 
• Erojen arvostaminen 
• Synergian kehi-äminen

YHDESSÄ JA ERIKSEEN?
• 5-10 kysymystä tai 

alustavaa 
kehi-ämistavoite-a 

• 1-2 yhteistä tavoite-a

• ”Meidän kehi-äjäyhteisö” 
• ”Meidän tapa työskennellä” 
• Ideaaliyhteisön pohjustaminen 

• Yhteisöllinen jakaminen 
• Rakentava keskustelu 
• Kysymisen ja kri_soinnin 

ru_ini 
• ”Meidän tavoi-eiden valinta ja 

palastelu”

MITEN?

Ongelman tunnistaminen ja kehi-ämistavoi-een määri-ely



VAARAN PAIKAT?
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TOIMINTAYMPÄRISTÖANALYYSI & PROJEKTOINTI

• Havainnoin_a koululla, _edonhankintaa,  
työpajatyöskentely kehi-äjäyhteisössä  
kasvotusten ja verkossa 

• Yksilö- ja ryhmäreflektoin_a, oman osaamisen  
kehi-ämiskohteiden tunnistaminen

TAVOITTEET JA OSALLISTUJAT 
suunnitellaan ja opitaan yhdessä kehittäjäyhteisössä ja toimintaryhmissä 
• Ope-ajankoulu-ajat ja opiskelijat: opintojakson 

tavoi-eet ja suunni-elu 
• Rehtori ja koulun ope-ajat: koulun toiminnan 

tavoi-eet ja suunni-elu  
• Projek_henkilöstö: työskentelyn tuki ja ohjaus 

kehi-äjäyhteisössä ja kehi-äjäryhmissä, tuki- ja 
virikemateriaali

MITEN? – toimintaympäristöanalyysi 3 viikon aikana

1. Kehi-äjäyhteisön toimintasuunnitelma 
2. Toimijaryhmien toimintasuunnitelmat 
3. Henkilökohtaiset kehi-ämissuunnitelmat

TUOTOKSET?

#SITOUTUMINEN

#REFLEKTOINTI#HAVAINNOINTI

#KYSYMYSTENASETTAMINEN



MIKÄ SAA SINUT SITOUTUMAAN  
KEHITTÄJÄYHTEISÖN TOIMINTAAN?
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IDEOIDEN KEHITTELY,  
KÄYTÄNNÖN KOKEILU & ARVIOINTI

#REFLEKTIO

#TOIMIJUUS

#PYSTYVYYS

KÄYTÄNNÖSSÄ

MITEN TEHDÄÄN
• Amma_llinen yhteys toimintaan ja 

työtä tekevien ihmisten 
kokemukseen.  

• Hankalat ja osin ratkaisema-omat 
ongelmat - Pysähtyminen! 

• Elaboroin_a, seli-ämistä, 
argumentoin_a ja kysymistä edistävät 
toimintamallit osaksi työskentelyä 

• Yhteisöllisen oppimisen tukeminen 

• Yhteisen ymmärryksen monitoroin_ 

• Luova ongelmanratkaisu   

• Aloituskerta koululla tai yliopistolla
• Tapaamiset verkossa ja kasvotusten
• Toteutus luokassa/koululla
• Lopetus koululla tai yo OSALLISTUJAT?TUOTOKSET?

#SINNIKKYYS

#LUOVUUS



MITEN SYNNYTTÄÄ AITOA 
PALAUTETTA ANTAVAA  

VUOROVAIKUTUSTA  
ERI OSALLISTUJIEN VÄLILLÄ?
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LOPPUSEMINAARI

• Yhteisön toiminnan 
kehi-äminen

#REFLEKTIO

#JATKUVUUS

# KOKEMUKSIEN JAKAMINEN JA KOKEMUKSISTA OPPIMINEN

• oma työyhteisö & OpenDigi -yhteisö(t)

#ARVIOINTI



MITEN JA MISSÄ? KENEN KANSSA?
EI AINAKAAN… TOIVOTTAVASTI… 

JÄLJELLE JÄÄ?



KESKUSTELUA JA KYSYMYKSIÄ



SUOMALAISEN OPETTAJANKOULUTUKSEN JA 
PERUSOPETUKSEN KOHTAAMISPAIKKA

Heikki Kon-uri 
heikki.kon-uri@oulu.fi 

0294 48 3829 

KIITOS!

mailto:heikki.kontturi@oulu.fi

