
INNOlukio.fi – Innovaatioympäristö lukiolaisille, Ylivieska
Tiivistelmä:
Kehittämishanke kannustaa lukiolaisia harjoittelemaan innovatiivisuutta omaehtoisesti ja harrastuksenomaisesti. Tarkoitusta varten on luotu verkkopohjainen oppimisympäristö, jossa yritysten ja yhteisöjen asiantuntijat ja  
innovaatiotoimijat virittävät lukiolaisten luovuutta ja keksijän taitoja. Opiskelijoita on innostettu laaja-alaiseen oppimiseen yritysten ja yhteisöjen laatimien aitojen, reaalimaailman ongelmiin liittyvien tehtävien ja  
palkintostipendien avulla. Tehtävien lisäksi toiminnan keskiössä ovat olleet vuosittaiset keksintökilpailut, jotka omalta osaltaan halutaan saattaa yhdeksi suomalaisen kilpailukyvyn moottoriksi. Lukiolaisille on hankkeen  
myötä avautunut mahdollisuuksia verkostoitua ja päästä aitoon yhteistyöhön yritysten ja jatko-opiskelupaikkojen kanssa sekä omien liikeideoiden kautta kiinnostua yrittäjyydestä. Keksintökilpailujen julkaisutilaisuudet,  
Innolukiogaalat, ovat olleet juhlallisia ja medianäkyviä tapahtumia.

OPPIAINE kaikki oppiaineet, teknologian aihekokonaisuus

KUVAT VIDEOT 
katso yllä oleva kuva/linkki

LAITTEET OHJELMISTOT 
laitteet, joilla opiskelijat pääsevät verkkoon interaktiivinen verkkosivu

OPPIMISTILA 
-oppimisympäristö laajenee reaalimaailmaan ja arjen ympäristöihin verkko-oppimisympäristön ja työelämäyhteistyön avulla
-mihin 2000-luvun taitoihin liittyy? Tvt-taidot, informaation lukutaito, luovuus ja innovatiivisuus,  kriittinen ajattelu ja ongelmanratkaisua, oppimaan oppiminen; yhteistöytä ja kommunikaatio; elämä ja työura

Kuva 1: Innolukion verkko-oppimisympäristö

http://innolukio.fi/fi/innolukiogaala_2312013/
http://innolukio.fi/


1. HYVÄ KÄYTÄNNE

OTSIKKO: Keksitään yhdessä!

kohderyhmä: lukiokoulutus

teemat: oppimisympäristöt, laitteet ja ohjelmistot opetuskäytössä
innovaatiovalmiudet
työ- ja elinkeinielämän kanssa tehtävä yhteistyö
tulevaisuustaidot
yrittäjyyskasvatus

  avainsanat:    innovaatiokasvatus, työelämäyhteistyö, ongelmanratkaisutaidot

Koulussa tuntuu usein, että siellä opiskeltavat asiat eivät linkity riittäävästi työelämään, eivätkä opiskelijat löydä opiskelemistaan aineista kosketuspintaa reaalimaailmaan. Opiskelijoille voidaan tarjota näköaloja työelämään  
ja motivoida heitä harjoittamaan ongelmanratkaisutaitojaan ja kokeilemaan keksijän uraa, mikäli heille tarjotaan ympäristö, jossa asioita saa harjoitella yhteistyössä työelämän ja yhteisöjen innovaatiotoimijoiden kanssa. 

Yhtenä keinona työelämään suuntaavan innovaatiokasvatuksen toteuttamiselle lukiossa toimii verkko-oppimisympäristö, jonne työelämä-, yhteisö-, innovaatio- ja teknologiatoimijoiden verkostoa saadaan mukaan.  Heidän  
toimestaan opiskelijat saavat ratkaistavakseen aitoja työelämän tarpeista kumpuavia viikkotehtäviä. Ongelmanratkaisuprosessin kuluessa opiskelijat voivat saada tukea ja kannustusta ratkaisun kehittelyynsä tehtävän  
asettaneilta työelämätoimijoilta. Opiskelijoita on kannustettu mukaan tähän omaehtoiseen innovaatiotoimintaan myös riittävän motivoivien palkintojen avulla. Myös laajamittaisia, esim. kaikille lukiolaisille suunnattuja  
keksintökilpailuja voidaan totettaa, mikäli yhteistyöverkostoon saadaan mukaan innokas työelämätoimijoiden joukko ja käytössä on interaktiivinen verkkosivu, jonne opiskelijat helposti päätelaitteillaan löytävät tiensä ja  
heitä siihen riittäävästi kannustetaan.

Menetelmä tuo potentiaalista hyötyä suomalaiseen innovaatiotoiminnan kenttään, sillä se valjastaa nuorta voimaa mukaan tulevaisuuden voimavaraksi.
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