
Innokas! - Luovuutta ja innovatiivisuutta kouluun 
teknologiakasvatuksen avulla, Espoo (2011hanke, jatkohanke 2012)
Tiivistelmä:
Hankkeessa on teknologia- ja yrittäjyyskasvatuksen keinoin luotsattu kehitystä kohti innovatiivista  
koulua, jossa 2010-luvun ja tulevaisuuden oppijoiden tarvitsemia taitoja tuetaan.  Koulun arjen  
kehittämistyötä on lähestytty opettajuuden, oppimisen, johtajuuden ja yhteisytöverkostojen  
näkökulmasta. Toimintaa on rakennettu yhteistyössä opettajien, oppilaiden, koulujen johtajien,  
vahempien ja muiden yhteistyöverkostojen kanssa jaettua  asiantuntijuutta ja yhteistyöverkostoja  
hyödyntäen. Hankkessa on luotu innovatiivisen koulun toimintaa tukevia malleja, joissa tieto- ja  
viestintätekniikkaa ja robotiikkaa on käytetty monipuolistamaan opetusmenetelmiä ja luomaan  
yhteisöllisyyttä. Innovatiivisessa koulussa on opittu ja innostuttu leikillisyyden, pelillisyyden,  
yhdessä tekemisen ja tutkimisen kautta. Hankkeen ensimmäisessä vaiheessa oli mukana 36  ja  
kesällä 2012 myönnetyn jatkorahoituksen jälkeen 58 eri puolella Suomea sijaitsevaa koulua.  
Hanketoiminnan koordinoijana on Oppimiskeskus Innokas ja Koulumestarin koulu Espoosta.

Linkki: www.innokas.fi 

OPPIAINE kaikki, erityisesti tvt- ja teknologiataidot

KUVAT

            
LAITTEET 
kouluilla olemassa olevat tietokoneet, läppärit ja mobiililaitteet

Kuva 1: @Koulumestarin koulu/Oppimiskeskus Innokas

http://www.innokas.fi/


OHJELMISTOT 
kaikki koulun opetuskäytännöissä käytetyt

OPPIMISTILA 
-oppimisympäristön osa-alue: koulutusympäristö, vuorovaikutuksessa 
tietotekniikkaympäristöön

     -Mihin 2000-luvun taitoihin liittyy: oppimaan oppiminen, yhteistyö, 
     kommunikaatio,  tvt-taidot

1. HYVÄ KÄYTÄNNE

OTSIKKO: Each One Teach One – tutoroppilaat ohjaajina ja opettajina

kohderyhmä: kaikki

teemat: oppimisympäristöt, laitteet ja ohjelmistot opetuskäytössä
 jaettu asiantuntijuus

osallistavat oppimismenetelmät

  avainsanat:    oppilaat opettavat toisiaan, tvt- ja teknologiataidot

Etenkin tvt- ja teknologiataidoissa myös oppilaat saattavat oman harrastuneisuutensa pohjalta omata 
monenlaisia  taitoja.  Tällöin  voidaan  hyödyntää  jaettua  asiantuntijuutta  ja  osallistaa  oppilaita 
käyttämällä  heitä  ohjaus-  ja  opetustehtäviin.  Opettaja,  oppilasasiantuntija  tai  ohjauksen  saanut 
tutoroppilas opettaa uuden taidon yhdelle oppilaalle tai ryhmälle, joka taas opettaa taidon eteenpäin 
muille  oppilaille  tai  ryhmälle.  Tutoroppilaat  voivat  toimia  myös  kodin  ja  koulun  yhteistyön 
edistäjinä ja ohjata vanhempia ja huoltajia koulun tapahtumissa.

Edellytyksenä  on,  että  opettaja  ottaa  selville  ja  tiedostaa  oppilaiden  asiantuntijuuden  ja 
mahdollisuudet jakaa sitä toisille oppilaille ja on itsekin  riittävän perehtynyt asiaan ohjatakseen 
taidon opettamista eteenpäin.  Tvt-  ja teknologiataitoja, kuten robotiikkaa opettaessaan oppilailla 
tulee olla käytössään juuri ne välineet, joihin taidon oppiminen liittyy.  Ajatuksena on, että oppilaat 
yhdessä  opettajien  kanssa  ohjaavat  oman  koulun  muita  oppilaita  ja  opettajia  teemaan  liittyen. 
Menetelmä mahdollistaa sekä lasten että aikuisten asiantuntijuuden monipuolisen hyödyntämisen 
oppimisen  ja  opetuksen  tukena  ja  on  toimiva  esimerkiksi  silloin,  kun  opettaja  kokee,  etteivät 
aikuisten  ohjausresurssit  (aika,  paikka,  omat  taidot  jne.)  ole   riittäviä  oppilaiden  ohjaamiseen. 
Erityisen käyttökelpoinen se on tvt opetuksen ja oppimisen tukena.

Tutoroppilasideaa on toteutettu Innokas! -kehittämishankkeessa mukana olevissa kouluissa eri 
puolella Suomea hyvin kokemuksin. Käytännettä on toteutettu esimerkiksi seuraavasti:

• Tutoroppilaat opettelivat opettajansa kanssa kosketustaulun käyttöä ja jakoivat oppimansa 
luokkakavereilleen (4. lk). Tutoroppilaalla oli seitsemän oppilaan vastuuryhmä opetettavaan 
tiettynä tarkoitukseen sovittuna aikana viikosta. Kyseisenä aikana käyttöön oli varattu tiloja,  
joissa kaikissa oli varusteena interaktiiviset opetustaulut. Näin kaikki saman luokka-asteen 
oppilaat oppivat samat taidot kuin tutoritkin ja harjoittelemaan päästään pienissä ryhmissä.  
Oppilaat ovat hyödyntäneet opittuja taitoja tulevissa esitelmissä ja luokkatyössä. 

• Oppilaat ja opettajat menivät oppimaan yhdessä robotiikkatapahtuman työpajoihin. 
Opettajat tulivat työpajoihin 3-5 oppilaan kanssa. Tämän jälkeen oppilaat yhdessä opettajien 
kanssa ohjasivat oman koulun oppilaita ja opettajia teemaan liittyen

http://www.innokas.fi/innokas2013/games


• Vanhempainyhdistys järjesti ”Isät on pop” -tapahtuman, joka koostui erilaisista työpajoista.  
Yhtenä työpajana toimi robotiikkapaja, johon vanhempainyhdistys oli pyytänyt 
koulupuolelta vetäjän. Pajassa lapset vanhempineen rakensivat robotin. Lapset toimivat 
vanhempiensa ohjaajina laitteen rakentamisessa ja ohjelmoinnissa.

Tutoroppilaat ovat osoittautuneet taitaviksi opettamaan ja ohjaamaan luokkatovereitaan, eivätkä  
opettajatkaan ole voineet välttyä oppimasta uusia näkökulmia samalla!


