
Innokas! - Luovuutta ja innovatiivisuutta kouluun teknologian 
avulla, Espoo
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 yhteistyöverkostojen  
näkökulmasta. Toimintaa on rakennettu yhteistyössä opettajien, oppilaiden, koulujen johtajien,  
vanhempien ja muiden yhteistyöverkostojen kanssa jaettua  asiantuntijuutta ja yhteistyöverkostoja  
hyödyntäen. Hankkeessa 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 aihekokonaisuudet (elämänhallinta) 

KUVAT
Oppilaat harjoittelevat tunnetaitoja tekemällä nukketeatteriesityksen:

Kuva 1: @Koulumestarin koulu/oppimiskeskus Innokas

http://www.innokas.fi/


   Oppilaat kuvakäsikirjoittavat nukketeatteriesityksen:

Oppilaat kuvaavat esityksen videoksi Padilla:

Vertaisarviointia Socrative-työkalulla:

Kuva 2: @Koulumestarin koulu/oppimiskeskus  
Innokas

Kuva 3: @Koulumestarin  
koulu/oppimiskeskus Innokas

Kuva 4: @Koulumestarin koulu/oppimiskeskus  
Innokas



VIDEOT 
http://vimeo.com/58529362 (oppilaiden tekemä tunnetaitovideo)

         LAITTEET 
-älypuhelin, tabletlaite tai kannettava tietokone
-tabletlaite (kuvaaminen videoksi)

OHJELMISTOT 
-Vimeo -video-ohjelma
-Socrative 

OPPIMISTILA
-siirtymää oppiainerajat ylittävään ja projektimaiseen ja oppimiseen
-mihin 2000-luvun taitoihin liittyy? Luovuus, yhteistyö, tvt-taidot, sosiaalinen vastuu

HYVÄ KÄYTÄNNE

Tunnetaitoja nukketeatterin avulla

kohderyhmä:   esiopetus, perusopetus

teemat:   oppimisympäristöt, laitteet ja ohjelmistot opetuskäytössä
  aihekohtaisuudet (elämänhallinta, tunnekasvatus)
  osallistavat oppimismenetelmät

  avainsanat: tunnetaidot, nukketeatteriesitys, video

Elämänhallintaa edistävien, sosiaalisiin taitoihin liittyvien tunnetaitojen opettamisen päiväkodin tai 
koulun  ryhmätoiminnoissa  tulisi  olla  järjestelmällistä.  Aihetta  voidaan  lähestyä  oppijalähtöisesti 
siten, että oppilaat laativat itse tunnetaidon osaamiseen liittyvän nukketeatteriesityksen. 

Koulun  kaikilla  luokka-asteilla  voidaan  esim.  kerran  viikossa  pitää  tunnekasvatustunti,  jolla 
päästään harjoitelemaan sosiaalisia ja tunnetaitoja. Eräs tapa toteuttaa opetusta, on tunnetaitoihin 
liittyvien lyhyiden nukketeatteriesitysten laatiminen. Isommat oppilaat voivat esimerkiksi laatia ja 
suunnata esityksensä oman koulun pienimmille oppilaille. 

Aluksi  valitaan  haluttu  tunne-elämässä  tarvittava  taito,  esimerkiksi  kiellon  hyväksymien,  jonka 
pohjalta  ryhmä lähtee  työstämään kuvakäsikirjoitusta  esitykselle.  Kun kuvakäsikirjoitukset  ovat 
valmiit,  aletaan  harjoitella  ja  kuvata  esityksiä.  Kuvaamista  varten  esitysten  rakenne  on  sovittu 
tietynlaiseksi, ja tabletlaitteella kuvaaminen on helppoa oppilaille. Valmiit videot on ladattu koulun 
Vimeo -tilille, mistä ne ovat kaikkien opettajien saatavilla. Opettaja arvioi kuvakäsikirjoitukset ja 
valmiit  tuotokset.  On  myös  mahdollista,  että  oppilaat  arvioivat  esitykset  vertaisarviona  esim. 
Socrative- kyselytyökalun avulla.

Espoossa kaikki opettajat saavat koulutusta tunnetaitojen opetukseen ART -tunnetaitojen ohjelmasta 
muokatulla  koulutusvesiolla   (=ArtEs).  ART  lyhenne  tulee  sanoista  Aggression  Replacement 
Training. 

http://www.suomenart.com/?page_id=8
http://www.socrative.com/
http://vimeo.com/58529362

