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Innostu  
ja innovoi! 



Yhteistyössä  
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Ajattelutavat Luova ajattelu ja innovatiivisuus 
Kriittinen ajattelu ja argumentointi 

Työskentelytavat Yhteistyö: tiimityö ja jakaminen 
Vuorovaikutus: rajojen ylittäminen 
Ideointi 

Työvälineet Äidinkieli, vieraat kielet, matematiikka: laaja-alaisuus  
Tieto- ja viestintätekniikka 

Tilanteet Henkilökohtainen, paikallinen, globaali 
Työelämä 

Motivaatio/halu 
käyttää tietoa 

Motivaatio, kiinnostus  
Luottamus siihen, että pystyy 

Millaista osaamista tarvitaan? 
PISA, New Millennium learners, DeSeCo, …  
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OPETTAJUUS OPPIMINEN JOHTAJUUS KODIN, 
KOULUN JA 
LÄHIALUEEN 
YHTEISTYÖ 

Opettajat, oppilaat, vanhemmat ja yhteistyökumppanit innovaattoreina 

Teknologian monipuolinen hyödyntäminen 
opetuksessa, opiskelussa ja yhteistyössä  

•Aineenhallinta, 
pedagogiikan 
hallinta, teknologian 
hallinta 
•Yhteistyö- ja 

ongelmanratkaisu 
taidot, luovat taidot 
•Opetus-, opiskelu ja 

arviointimenetelmät 

•Mitä, missä ja 
milloin opitaan 
•Erilaiset oppijat ja 

heidän tarpeensa 
•Oppijat aktiivisina 

toimijoina 

•Jaettu johtajuus  
•Strategialähtöisyys 

ja 
vuorovaikutteisuus 
• Itsearviointiin 

perustuva 
laadunvarmistus 
• Tiimit; tiimityö 

•Kumppanuus 
•Vuorovaikutus ja 

tiedottaminen 

21 vuosisadan aktiivisten oppijoiden 
kasvatus ja kouluttaminen Yhteiskunta Kansainväliset 

suhteet 
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Tavoitteet 
Aktiivinen, 

oma-
aloitteinen 

Ihmettelevä, 
tutkiva, 

kokeileva 

Luova ja 
innovatiivinen 

Utelias ja 
kriittinen 

Tunnistaa omat 
vahvuudet ja 
heikkoudet 

Pärjää 
epävarmuuden 

sietoa vaativissa 
tilanteissa 

Ymmärtää 
teknologiaa ja 

osaa hyödyntää 
sitä 

Taito arvioida 
itseään ja omaa 

oppimistaan 

Realistinen 
minäkuva 



Menetelmät 
Oppimista 
kaikkialla 

Tiimityötä 

Ongelmanratkai
sua 

Erilaisia oppimistekniikoita ja 
tiedonhankintamenetelmiä  

Minäkuvan 
vahvistamista 

Rakentelua, 
kokeilua ja 
testausta 

Tutkivaa 
oppimista 

Lupa 
epäonnistua 

Hyödynnetään 
olemassaolevia 

ratkaisuja omissa 
innovaatiossa 

Teknologian 
monipuolista 

hyödyntämistä 



Innokas = Innovaatiokasvatus 
 

 Arjen teknologiaa 
 TVT 
 Mediakasvatus 

 
 Utelias ja kriittinen ajattelu 
 Ymmärtää rakennettua ympäristöä ja 

teknologiaa 
 Osaa hyödyntää teknologiaa monipuolisesti 
 Hyödyntää luovuutta ja innovatiivisuutta 

 Yrittäjyyskasvatus mukana kaikissa 



Arjen teknologiaa 
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Lähtökohtana 
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Käärmeenkarkotussaapas 
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Itsestään tuulettava kenkä 



Oppimista kaikkialla  mobiililaitteita hyödyntäen 



Oppimisympäristöt- ja alustat oppimisen tukena 



Robotiikka 



 
Erityisopetus, sairaalakouluopetus  
  Kuntouttavan opetuksen 

tavoite 
 tunne-elämän, sosiaalisten 

ja kognitiivisten taitojen 
kehittyminen 

 Kuntouttavassa opetuksessa 
painotetaan 
 onnistumisen elämyksiä 
 oman toiminnan ohjaamista 
 ikätasoisen koululaisen 

taitojen kehittymistä 
 Teknologian merkitys 
 
 

Kielteinen 

minäkuva 

Koulumoti- 

vaatio 

Sosiaaliset 

taidot 



 Ei sidottuna mihinkään 
oppiaineeseen 

 Tekemällä oppiminen, ”20 
minuuttia keskittymistä ” 

 Yhdessä tekeminen, 
sosiaaliset taidot 

 Epävarmuuden sietäminen 
 Esiintyminen 
 Palkkiot 

 
 

 
 



OPETTAJUUS OPPIMINEN JOHTAJUUS KODIN, 
KOULUN JA 
LÄHIALUEEN 
YHTEISTYÖ 

Opettajat, oppilaat, vanhemmat ja yhteistyökumppanit innovaattoreina 

Teknologian monipuolinen hyödyntäminen 
opetuksessa, opiskelussa ja yhteistyössä  

•Aineenhallinta, 
pedagogiikan 
hallinta, teknologian 
hallinta 
•Yhteistyö- ja 

ongelmanratkaisu 
taidot, luovat taidot 
•Opetus-, opiskelu ja 

arviointimenetelmät 

•Mitä, missä ja 
milloin opitaan 
•Erilaiset oppijat ja 

heidän tarpeensa 
•Oppijat aktiivisina 

toimijoina 

•Jaettu johtajuus  
•Strategialähtöisyys 

ja 
vuorovaikutteisuus 
• Itsearviointiin 

perustuva 
laadunvarmistus 
• Tiimit; tiimityö 

•Kumppanuus 
•Vuorovaikutus ja 

tiedottaminen 

21 vuosisadan aktiivisten oppijoiden 
kasvatus ja kouluttaminen Yhteiskunta Kansainväliset 

suhteet 
Viranomaiset Kumppanit © 2013 Innokas | www.innokas.fi 



 Rehtori + apulaisrehtorit 
 Tiimiopettajuus/aikuisuus 
 Pedagogiset kahvilat 
 Rehtorin tunnit 
 Rästikkäät 

 Osaamisen jakaminen ja tiimityö 
 

Johtajuuden jakaminen ja opettajuuden tukeminen 



Teknologia johtajien ja opettajien työn tukena 

 
Rehtorin blogi 

 

Oppilaiden 

blogi 

Tapahtumaka- 

lenteri – koko 

koulu 

Espoon 

kaupungin 

ilmoitukset 

Opehuone 

Koko koulun 

yhteinen kansio 

Vanhempainyhdistyk-

sen sivut 

Kuukauden pulma 

Oppimateriaalit Tekstiviestit 
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Verkkopalvelun hyödyntäminen kodin ja koulu yhteistyössä 

 
Rehtorin blogi 

 

Oppilaiden 

blogi 

Tapahtumaka- 

lenteri – koko 

koulu 

Espoon 

kaupungin 

ilmoitukset 

Opehuone 

Koko koulun 

yhteinen kansio 

Vanhempainyhdistyk-

sen sivut 

Kuukauden pulma 

Oppimateriaalit Tekstiviestit 



Reissuvihko 

Tekstiviestipalvelu 

Viikottaiset 

tapahtumat 



Mitä koulussa tapahtuu 



Tieto- ja viestintätekniikka oman kylän 
verkoston toiminnan tukena 

 Yhteistyössä Koulumestarin koulu, Koulumestarin 
päiväkoti, Entressen kirjasto ja Hoivakoti Villa Lauriina 

 Tavoitteena etsiä yhteistyöhön soveltuvia 
toimintatapoja ja -malleja 

 Yhteistyö ja vuorovaikutus 
 Toimijatiimi ja Tutor-oppilaat: aktiivisuus, 

vastuullisuus, asiantuntijuus 
 Ideointi, suunnittelu, kouluttautuminen, toteutukset, 

arviointi 
 

 



 Infrastruktuurista 
 Tietokoneet, mobiililaitteet, digikamerat,  
     interaktiiviset valkotaulut, internet 

 Oppimisympäristö (Fronter) 
 Sosiaalinen media (Dropbox, Googledocs, blogit, koulun 

sisäinen jaettu kansio) 
 Toteutuksia 

 Vierailuja, yhteisiä tuokioita 
 Etälähetyksiä 

 Konsertti, laulu- ja runohetki, koulutuksia, kokouksia 
 Toimintapäiviä ja tapahtumia 

 Kirjaston perhepäivät, isovanhempien päivä, Innokas-viikko 
 Kerhoja 

 Animaatiokerho, roolipelikerho, Smart- välituntikerho 
 Työharjoitteluja 
 Jaettuja tuotoksia 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

Minna Kukkonen 



Etäpalaverit ja webinaarit 
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Robotit tulevat – oletko valmis? 
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www.innokas.fi 

Tiina Korhonen 
tiina.korhonen@espoo.fi 
 
Minna Kukkonen 
minna.a.kukkonen@espoo.fi 
 
Riikka Miettinen 
riikka.miettinen@jkl.fi 
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