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CPDLab-projektia on rahoittanut Euroopan komission elinikäisen oppimisen ohjelma
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CPDLab – Continuing Professional Development Lab
Lokakuussa 2011 käynnistetyn CPDLab-projektin tarkoituksena on tarjota opettajille, rehtoreille ja muulle
kouluhenkilökunnalle laadukkaampaa tieto- ja viestintätekniikaan liittyvää täydennyskoulutusta ja auttaa
kouluja kehittymään tehokkaiksi oppimisympäristöiksi tulevaisuuden koululuokan tarpeisiin suunnitelluilla
kursseilla.
Projektissa mukana ovat: European Schoolnet (EUN), Belgia; Istituto Nazionale di Documentazione,
Innovazione e la Ricerca Educativa (INDIRE), Italia; Portugalin opetusministeriö - Direção-Geral da Educação
(DGE), Portugali; Opetushallitus, Suomi; the Norwegian Centre for ICT in Education (NCIE), Norja; ja Oulun
yliopisto, Suomi.
http://cpdlab.eun.org

Future Classroom Lab
European Schoolnet ja sen 30 opetusministeriötä ja yrityskumppania ovat perustaneet Future Classroom
Labin visualisoimaan ja testaamaan sitä, miten perinteiset koululuokat ja muut oppimistilat voidaan
helposti muokata tukemaan muuttuvia opettamisen ja oppimisen tapoja. Osana Future Classroom Lab
-hanketta tuodaan saataville ja tuetaan myös muiden European Schoolnetin projektien, kuten iTECin ja
CPDLabin, tuloksia.
http://fcl.eun.org

CPD Labin kursseja toisen asteen oppilaitoksille
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Johdanto
CPDLab-projekti (http://cpdlab.eun.org) tarjoaa toisen asteen
oppilaitoksille suunnattuja kursseja kolmella aihealueella:
1.

Kosketustaulut;

2.

Tietoturva;

3.

Tulevaisuuden koululuokka.

Tarjolla on erilaisia kurssiyhdistelmiä opettajien, opettajankouluttajien, koulun hallintohenkilöstön ja päättäjien tarpeisiin.
Euroopan komissio rahoittaa kurssien kehittämistä ja sitä koordinoi European Schoolnet (http://www.
europeanschoolnet.org), joka on 30 opetusministeriön verkosto.
Kurssit ovat opetusministeriöiden sekä suomalaisten, norjalaisten, portugalilaisten ja italialaisten
opettajien, Oulun yliopiston ja European Schoolnetin (EUN, Belgia) suunnittelemia.
Kaikkien kurssien rakenne on joustava ja modulaarinen, ja osallistujat voivat myöhemmin hyödyntää
kaikkia tai joitakin moduuleja paikallisten koulutustarpeiden mukaan.
Kurssit järjestetään European Schoolnetin Future Classroom Labin (http://fcl.eun.org) tiloissa Brysselissä.
Niiden kielenä on englanti. Kurssien saatavuutta voi tarkistaa ja ilmoittaa kiinnostuksestaan osoitteessa
http://fcl.eun.org/training
CPDLabin toteuttajat ja kursseja suunnitelleet opettajat toivovat, että kursseista on paljon hyötyä sekä
henkilökohtaisessa että ammatillisessä kehityksessäsi.

CPD Labin kursseja toisen asteen oppilaitoksille

5

Yhteenveto CPDLabin kursseista
KURSSIEN AIHEET

Kurssi 1:
Kosketustaulut

Kurssi 2:
Tietoturva

Kurssi 3:
Tulevaisuuden koululuokka

Interaktiivisten kosketustaulujen
käyttö opetuksessa

Tietoturva jokapäiväisessä
opetuksessa ja oppimisessa

Opettaminen ja oppiminen
tulevaisuuden koulussa

Opetussektori: perusopetuksen luokat 5-9

KURSSIMUODOT

1. VAIHTOEHTO:

Tarjoamme valittuja moduuleja 1 – 2 päivän pituisina kursseina.

1-2 päivän kurssit

Näitä 1 - 2 päivän kursseja on tarjolla erilaisille ryhmille: päättäjille ja kouluhallinnolle;
opettajille ja opettajankouluttajille.

Saatavilla: syksystä 2012

2. VAIHTOEHTO:

Tarjoamme viisipäiväisiä kursseja kesästä 2013 alkaen.

5 päivän kurssit

Nämä kurssit sopivat erityisesti opettajille ja opettajankouluttajille, jotka kouluttavat
kollegoitaan koulussaan, alueellaan tai maassaan.

Saatavilla: kesäkuusta 2013

Näitä kursseja varten voi saada Comenius-tukea.

Kaikki kurssit järjestetään European Schoolnetin Future Classroom Labin tiloissa
Brysselissä ja kurssikielenä on englanti.
Tarkista kurssit osoitteessa: http://fcl.eun.org/training
Jatkossa: käytyään kurssin opettajat ja opettajankouluttajat voivat viedä kurssin
mukanaan ja muokata sen tai osan siitä paikallisiin tarpeisiin.
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Yleistä
Mitä ovat CPDLabin kurssit?
CPDLabin kurssit ovat osa pientä, kaksivuotista projektia, jota
Euroopan komission elinikäisen oppimisen ohjelma tukee
monenvälisenä Comenius-hankkeena. Kurssien aiheet ovat:
1. Kosketustaulut – Kosketustaulujen tehokas hyödyntäminen opetuksessa
Nykyään on olemassa laaja kirjo kursseja interaktiivisten kosketustaulujen käyttämisestä. Monet
kursseista on kytketty tiettyyn myyjään ja ne kuuluvat tuotteen ostamisprosessiin. Näiden kurssien
ympärille on syntynyt opettajayhteisöjä, joissa jaetaan ideoita erityisesti eri oppiaineisiin liittyen.
Opetusministeriöiden tukema viimeaikainen tutkimus European Schoolnetin Interactive Whiteboard
-työryhmässä osoittaa kuitenkin, että on tarvetta yleisemmälle kurssille, jolla kosketustaulun käyttöä
lähestytään pedagogisesta näkökulmasta.
2. Tietoturva – Tietoturva jokapäiväisessä opetuksessa ja oppimisessa
Turvallisesta Internetin käytöstä on valtava määrä tietoa ja jokaisessa jäsenvaltiossa on omia
sivujaan, joilta löytyy tärkeää tietoa aiheesta. Tarjolla on myös kursseja erityisistä aiheista, esim.
kiusaamisesta verkossa. Tutkimukset osoittavat kuitenkin, että tietoturvakoulutusta kouluille on yhä
tarjolla vain rajatusti. Siksi on käynnistetty pilottihanke koulujen tietoturvamerkistä (eSafety label) ja
laadittu tämä CPDLabin kurssi, joka kattaa aiheen hyvin laajasti.
3. Tulevaisuuden koululuokka – Uudenlaista opettamista ja oppimista tulevaisuuden koulussa
Kolmas kurssi liittyy iTEC-projektiin (http://itec.eun.org). Se on nelivuotinen, yleiseurooppalainen
projekti, jossa käsitellään tulevaisuuden koululuokan suunnittelemista. Projekti toteutetaan
vaiheittain ja sen puitteissa tuotetaan innovatiivisia oppimistehtäviä ja testataan niitä pilottien avulla
yli tuhannessa koululuokassa Euroopassa. CPDLabin projektina on kehittää näihin testattuihin
oppimistehtäviin liittyvää koulutusta ja levittää siten onnistuneita käytäntöjä.

CPD Labin kursseja toisen asteen oppilaitoksille
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Kenelle kurssit on tarkoitettu?
CPDLabin kurssit on tarkoitettu perusopetuksen luokkien 5-9 opetushenkilöstölle. Tärkeimpänä
kohderyhmänä ovat opettajat ja kouluttajat, jotka ovat mukana ammattitaidon ylläpitämisessä
ja täydennyskoulutuksessa koulussaan, alueellaan tai maassaan. Jotkut moduuleista
saattavat kiinnostaa enemmän kouluhallintoa ja päättäjiä, ja kurssien modulaarinen rakenne
mahdollistaa erilaiset oppimistavat eri ryhmille.

Missä kurssit järjestetään?
Kurssit järjestetään European Schoolnetin Future Classroom Labin puitteissa. Se on huippuvarusteltu, muunneltava opetus- ja oppimistila European Schoolnetin toimistolla Brysselissä.
Kurssien kielenä on englanti. Voit tarkistaa kurssien saatavuutta ja ilmoittaa kiinnostuksestasi
osoitteessa http://fcl.eun.org/training. CPDLabin toteuttajat tutkivat parhaillaan keinoja paikallistason koulutukseen ja käännösvaatimuksia.

Miksi kannattaa osallistua?
CPDLabin kurssit tukevat ammatillista kehittymistä tämän päivän ja tulevaisuuden opetuksen
haasteissa. Kurssit auttavat sinua:
Hyödyntämään uutta teknologiaa koululuokassa;
Innostamaan oppilaita parantamaan tuloksiaan teknologian avulla;
Ymmärtämään tietoturvan kasvavaa merkitystä opettamisessa ja oppimisessa;
Kokeilemaan uutta eurooppalaisten kollegoiden kanssa;
Tutustumaan loistaviin mahdollisuuksiin huippuvarustellussa Future Classroom Labissa.

Millaista koulutusta tarjoamme?
Kursseillamme tarjotaan osallistujaopettajille ja -opettajankouluttajille sekä heidät lähettäneille
opetusministeriöille, alueille ja kouluille:
Käytännönläheistä, työpajamuotoista koulutusta, johon sisältyy tilaisuus pohtia ja
keskustella eurooppalaisten kollegoiden kanssa.
Oppijakeskeisiä harjoituksia ja esimerkkejä, joita osallistujat voivat myöhemmin
käyttää opetus- ja oppimistapojen kehittämisessä omassa luokassaan ja
koulussaan.
Kurssien vetäjinä on asiantuntijoita, jotka tuntevat parhaat käytännöt ja ovat tottuneet
työskentelemään erilaisten, erimaalaisten ja eritasoisten opettajaryhmien kanssa.
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Millaista tukea kursseille osallistumiseen on saatavilla?
Joitakin ykkösvaihtoehdon kaksipäiväisistä kursseista, jotka koostuvat valikoiduista moduuleista, on
tarjolla Euroopan komission eTwinning-verkoston kautta (www.etwinning.net). Tarkista saatavuus oman
maasi eTwinning-tukipalvelulta.
Kakkosvaihtoehdon viisipäiväisille CPDLab-kursseille on haettu paikkaa Comenius-täydennyskoulutustietokannassa (http://ec.europa.eu/education/trainingdatabase). Nämä kurssit alkavat kesällä 2013. Comeniusapurahahakemukset tulee lähettää oman maan Comenius-ohjelmasta vastaavalle taholle.

Palautetta eTwinning-opettajilta, jotka ovat osallistuneet kaksipäiväisiin kursseihin Future Classroom
Labissa:

“Haluan todella tulla uudelleen kurssille Future Classroom Labissa.”
“Lämmin kiitos vielä kerran: tämä seminaari antoi minulle itseluottamusta; sain ajatella luovuutta ja
kehittää omia materiaaleja kosketustaululle.”
“Mahtava yhteistyön, jakamisen ja ilon kokemus! Olen tavannut ihania ihmisiä, todella päteviä ja avoimia!”

CPD Labin kursseja toisen asteen oppilaitoksille
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CPDLabin kurssi 1
- kosketustaulut
Kosketustaulujen hyödyntäminen – pedagoginen lähestymistapa
Tällä kurssilla käsitellään interaktiivisia kosketustauluja pedagogiikan näkökulmasta mihinkään yksittäiseen
tuotemerkkiin kytkeytymättä.
Osallistujien oletetaan hallitsevan kosketustaulujen käytön perusteet. Kurssin tarkoituksena onkin
täydentää tekniikkakeskeistä koulutusta, jota koulut ja opettajat saavat normaalisti kosketustaulujen
käytön aloittamisen yhteydessä.
CPDLabin kurssilla halutaan laajentaa
osallistujien osaamista niin, että he voivat
tehokkaasti hyödyntää kaikkia kosketustaulujen tarjoamia opetus- ja oppimismahdollisuuksia.
CPDLabin kurssilla käsitellään:
Kommunikaatiota ja yhteistyötä;
Oppilaiden multimediaprojekteja;
Arviointia ja teknologiaa;
Oppituntien rakennetta ja
materiaalien laatimista.
Kaikissa moduuleissa käsitellään sitä, miten opettajat voivat hyödyntää kurssilla saatua tietämystä,
menetelmiä, työkaluja ja kokemusta niin, että oppilaiden oppimiskokemus tehostuu ja kehittyy.
Seuraavalla sivulla esitellään viisipäiväinen kurssi, joka kattaa kaikki moduulit. Kuten todettua, tarjolla on
myös valikoiduista moduuleista koottuja yksi- ja kaksipäiväisiä kursseja.
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Kosketustaulut: kurssin ohjelma (5 päivän kurssi)
Kurssi: kosketustauluteknologian käyttö opetuksessa
1. päivä
1

Kosketustaulut: Tieto, taito ja ymmärrys

Kesto
6 tuntia

Arvioidaan osallistujien aloitustaso.
Esimerkkejä onnistuneesta kosketustaulujen käytöstä.
Tutkimustietoa ja tuloksia tehokkaasta kosketustaulujen käytöstä.
Perehdytään: korkeatasoisiin opetusmateriaaleihin Internetissä; kosketustauluihin sinun oppiaineessasi; oppilaiden
osallistumiseen.
Tutustutaan kosketustaulumateriaaleja tarjoaviin yhteisöihin verkossa.
Perehdytään tekijänoikeuskysymyksiin.
2. päivä
2 (osa yksi)

Kommunikaatio ja yhteistyö: Integroiminen opetukseen

3 tuntia

Perehdytään kosketustauluihin liittyvään teknologiaan ja oppilaiden käyttöön sopiviin välineisiin ja pohditaan,
miten niitä voidaan käyttää opetuksessa.

(6 tunnin
vaihtoehto

Keskustellaan aiheesta ‘Omat laitteet mukaan’/‘Oma teknologia mukaan’ opetuksessa.

olemassa)

Perehdytään siihen, miten muita verkkohankkeita (esim. yhteisömedia) voidaan hyödyntää.
2 (osa kaksi)

Kommunikaatio ja yhteistyö: Ovi auki maailmaan

3 tuntia

Perehdytään koululuokkien välisen yhteistyön etuihin ja haasteisiin.
Kokeillaan reaaliaikaista yhteyttä toiseen koululuokkaan.
Perehdytään yhteistyöalustoihin ja neuvottelutyökaluihin.
Kehitetään projekti-ideoita.
3. päivä
3

Interaktiivinen teknologia arvioinnin apuna

6 tuntia

Perehdytään erilaisiin arviointimenetelmiin.

(3 tunnin

Laitteiden ja ohjelmien käyttö arvioinnissa koululuokassa.

vaihtoehto

Oppilaiden itsearviointi.

olemassa)

Kyseenalaistamisen ja dialogin asema opetuksessa.
Pohditaan oppilaan roolia koululuokassa.
'Omat laitteet mukaan' opetuksessa ja arviointimahdollisuudet.
4. päivä
4

Opetusmateriaalien laatiminen

6 tuntia

Muokataan olemassaolevia materiaaleja ja aloitetaan oman materiaalin laatiminen.
Arvioidaan olemassaolevia opetusmateriaaleja ja mietitään, mitä niissä voitaisiin tehdä paremmin.
Keskustellaan: Miten rakennetaan onnistunut oppitunti kosketustaulua hyödyntäen?
Perehdytään tuntisuunnitelmiin ja erilaisiin oppimistapoihin.
Keskustellaan ajatuksista ja esitellään muille oma opetusmateriaali.
5. päivä
6

Suunnittelu ja esittäminen

6 tuntia

Pohditaan omia tarpeita ammatillisessa kehityksessä ja suunnitellaan omaa kehittymistä kosketustaulujen käyttämisessä.
Opitaan laatimaan uusia materiaaleja kosketustaulua varten sopivia ohjelmia käyttäen.
Kehitetään esittämistaitoja ja opitaan tekemään oppilaista aktiivisia osallistujia.
Keskustellaan ajatuksista ja esitellään muille oma opetusmateriaali.
Valinnainen

Kosketustaulut sinun omassa oppiaineessasi

moduuli

Kymmenen vinkkiä oppiainettasi varten; materiaalien ja ideoiden löytäminen; käyttäjät.

CPD Labin kursseja toisen asteen oppilaitoksille
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Kosketustaulut – tiivis katsaus
1. päivä

Minä ja
kouluni

Kosketustaulut:
tieto, taito ja
ymmärrys

2. päivä

3. päivä

Kommunikaatio
ja yhteistyö

Arviointi
interaktiivisen
teknologian
avulla
koulussa

Selvitetään aloitustaso,
esimerkkejä
Integrointi
onnistuneista
opetukseen
käytännöistä
(moduuli 2i)
(moduuli 1i)
Kosketustaulu
taitojen
kartoitus

Tieto ja taidot

Tutustutaan
verkko-yhteisöihin,
edistyneempää
osaamista
(moduuli 1ii)

Erilaisia tapoja
arvioida
(moduuli 3i)

Yhdistäminen
luokkahuonessa ja
sen ulkopuolella

Yhteistyötä
luokkahuoneen
ulkopuolella
(moduuli 2ii)

4. päivä

Resurssien
laatiminen

Etsitään
materiaalia
oppitunnille
(moduuli 4i)

Suunnittelu ja
esittäminen

Resurssien
muokkaaminen ja
laatiminen
(moduuli 4ii)

Minä ja
kouluni

Suunnitellaan
opetuksen ja
koulun kehittämistä
(moduuli 5i)
Esitys ja
käytäntöönpano

Materiaalien
tuotanto

Arviointi

Erilaisia tapoja
kyseenalaistaa
(moduuli 3ii)

5. päivä

Jaetaan ja
esitellään
resursseja
(moduuli 5ii)

CPDLabin 5-päiväiset kurssit ovat nyt saatavilla Comenius-Grundtvig koulutus tietokannassa. Voit hakea
opettajille tarkoitettua Comenius-täydennyskoulutusapurahaa kansallisen keskuksen kautta (CIMO).
Kurssi 1: The pedagogical use of Interactive Whiteboard technologies in the classroom
Ajankohta: 1.-5.07. 2013
Viitenumero: BE-2013-250-001
URL: http://tiny.cc/cpdlab-iwb
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CPDLabin kurssi 2 - tietoturva
Tietoturva – turvallisuutta kouluihin
Yksi koulujen keskeisimmistä haasteista on Web 2.0 -teknologian, mobiiliteknologian, Internetin ja
yhteisömedian omaksuminen. Verkkomaailma voi olla hämmentävä niin opettajille kuin oppilaillekin. On
vaikeaa käyttää Internetiä turvallisesti ja silti hyödyntää kaikkia sen tuomia mahdollisuuksia.
Sekä opettajilla että vanhemmilla on vastuu nuorten opettamisessa vastuullisiksi ja turvallisiksi Internetin ja
yhteisömedian käyttäjiksi. Opettajat tarvitsevat tietoa ja ymmärrystä voidakseen opastaa nuoria käyttämään
erilaisia työkaluja ja Internetiä turvallisesti. Heidän täytyy osata myös suojella omaa yksityisyyttään verkossa
ja estää oppilaita käyttämästä uutta teknologiaa opettajan yksityisyyden rikkomiseen luokkahuoneessa.
Tietoturvakurssilla haluamme auttaa kouluja kehittymään turvallisiksi, TVT:tä hyödyntäviksi oppimisympäristöiksi. Kurssin sisältö kytkeytyy suoraan opetuksen kannalta tärkeimpiin tietoturvakysymyksiin.
CPDLabin kurssilla käsitellään:
Tietoturvaa päivittäisessä opetuksessa ja oppimisessa;
Kriittisen ajattelun ja pohdinnan tärkeyttä;
Kouluja varten laadittua tietoturvahanketta (eSafety label);
Käytännön toimia.
Kaikissa moduuleissa käsitellään sitä, miten opettajat voivat hyödyntää kurssilla saatua tietämystä,
menetelmiä, työkaluja ja kokemusta niin, että oppilaiden oppimiskokemus tehostuu ja kehittyy.
Seuraavalla sivulla esitellään viisipäiväinen kurssi, joka kattaa kaikki moduulit. Kuten todettua, tarjolla on
myös valikoiduista moduuleista koottuja yksi- ja kaksipäiväisiä kursseja.

CPD Labin kursseja toisen asteen oppilaitoksille
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Tietoturva: kurssin ohjelma (5 päivän kurssi)
Kurssi: Tietoturva – turvallisuutta kouluihin
1. päivä

Tietoturva 2000-luvulla – näkökulmia ja kontekstia

Kesto

1

Johdanto – tietoturva sinun koulussasi

2.5 tuntia

Opettajien ja oppilaiden ongelmia koulussa ja sen ulkopuolella – jaetaan kokemuksia.
Medialukutaito – mikä on sen merkitys tietoturvassa?
Nuoret kuluttajina ja tuottajina.
Digikansalaisuus.
Tietoturvan määritelmä
Teoria ja käytäntö.
Käytännön esimerkkejä ja opettajien ja oppilaiden ongelmia koulussa ja sen ulkopuolella.
2

TVT:n rooli nuorten ja opettajien elämässä

3.5 tuntia

Faktoja ja lukuja: Euroopan tasolla, kansallisella tasolla, koulutasolla.
Analysoidaan, kuinka nuoria ja opettajia voidaan auttaa käyttämään Internetiä turvallisesti.
2. päivä

Tietoturva päivittäisessä opetuksessa ja oppimisessa

3

Tietoturvataidot ja erilaiset työkalut

3 tuntia

Erilaisten työkalujen ja ohjelmien käyttäminen: Yhteisölliset ohjelmat ja verkostot (esim. blogit, Facebook, Google
Docs), tietodostojen jakaminen (esim. Dropbox), mobiilityökalut jne.
Käytännön tietoturvaa työkalujen käytössä
4

Käytännön tietoturvaa työkalujen käytössä

3 tuntia

Onnistuneet käytännöt, hakeminen, jakaminen ja luominen.
Lataaminen ja yhdessä työskenteleminen.
Henkilökohtaisen identiteetin suojeleminen verkossa.
Suojautuminen laittomalta sisällöltä ja vaarallisilta kontakteilta.
Palveluiden käyttöehdot (esim. Creative Commons).
Opetusmateriaalien kriittinen arviointi.
3. päivä

Tietoturva: Kriittisen ajattelun ja pohdinnan tärkeys

5

Kiusaaminen verkossa

2 tuntia

Erilaisia muotoja – valokuvien julkaiseminen luvatta, toisen Facebook-tilille murtautuminen ‘vitsinä’ jne.
Materiaalia ja osallistujien omia kokemuksia.
6

Kriittinen ajattelu ja pohdinta

3 tuntia

Miten estetään ja käsitellään kiusaamista koulussa.
Esimerkkitapaus: KiVa–koulu Suomessa, esimerkki kiusaamisen vastaisesta työstä
4. päivä

Tietoturva-ohjelma koulullesi

7

Tietoturvamerkki

1 tuntia
2 tuntia

Tietoturvamerkkiprojektin esittely.
8

Tietoturvasuunnitelma koulullesi (harjoitus)

3 tuntia

Laaditaan omalle koululle tietoturvasuunnitelma – linjauksia hyväksyttävästä käytöstä.
Ongelmatilanteiden käsitteleminen.
Esimerkkitapaus: Oppilaiden käyttäminen tietoturvalähettiläinä
5. päivä

Käytännön toimia

9

Tietoturvamateriaalia opetukseen verkosta

1 tuntia
3 tuntia

Eurooppalaisia ja kansallisia materiaaleja – etsitään ja arvioidaan (vinkkejä ja linkkejä valmiina).
Valitaan materiaalia omille oppitunneille.
10

Uuden tietämyksen jakaminen ja käyttäminen
Suunnitellaan uuden tietämyksen jakamista kollegoille.
Kurssi päättyy – mitä seuraavaksi?
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3 tuntia

Tietoturva – tiivis katsaus
1. päivä

Minä ja
kouluni

Tietoturva arjen
opetuksessa ja
oppimisessa

Tietoturva
2000-luvulla

Johdanto – tietoturva
sinun koulussasi
(moduuli 1)

Haastattelu:
- Teemoja
- Ratkaisuja

2. päivä

Tietoturvan
osaaminen ja
työkalut
(moduuli 3)

Teoria
ja käytäntö

TVT:n rooli nuorten ja
opettajien elämässä
(moduuli 2)

Tietoturva
käytännössä
(moduuli 4)

3. päivä

Kriittisen
ajattelun ja
pohdinnan
merkitys

5. päivä

Tietoturvahanke
koulullesi

Kiusaaminen
verkossa
(moduuli 5)

Taidot
ja työkalut

4. päivä

Käytännön
toimia

Tietoturva-merkki
(moduuli 7)

Pohdiskelu
ja kriittinen
ajattelu

Kriittinen ajattelu
ja pohdinta
(moduuli 6)

Minä ja
kouluni

Opetusmateriaalia
verkossa
(moduuli 9)

Tietoturvamerkkiohjelma ja
menettelytapa

Tietoturva-hanke
koulussasi
(moduuli 8)

Uuden tietämyksen
jakaminen ja
käyttäminen
(moduuli 10)

CPDLabin 5-päiväiset kurssit ovat nyt saatavilla Comenius-Grundtvig koulutus tietokannassa. Voit hakea
opettajille tarkoitettua Comenius-täydennyskoulutusapurahaa kansallisen keskuksen kautta (CIMO).
Kurssi 2: Bringing eSafety into school policies and everyday teaching and learning
Ajankohta: 24.-28.06.2013
Viitenumero: BE-2013-249-001
URL: http://tiny.cc/cpdlab-esafety

CPD Labin kursseja toisen asteen oppilaitoksille

15

CPDLabin kurssi 3
– tulevaisuuden koululuokka
Tulevaisuuden koululuokka
On ratkaisevan tärkeää, että koulut kaikkialla Euroopassa omaksuvat uusia ja edistyneempiä pedagogisia
malleja. Samalla opettajien on saatava osaamista, jota vaaditaan tulevaisuuden koululuokassa.
Jälkiteollisen yhteiskunnan koulussa ja innovatiivisessa TVT:n käytössä vaaditaan sekä opettajilta että
oppilailta uudenlaista osallistumista TVT:n avulla.
Tällä opettajille ja rehtoreille tarkoitetulla kurssilla haastetaan osallistujat ajattelemaan uusiksi pedagogisia
käytäntöjään, luokkahuoneen hallintaansa ja koulun organisaatiota. Kurssi rakentuu iTEC-projektin
tuloksien ympärille. Tässä Euroopan komission rahoittamassa ja European Schoolnetin koordinoimassa
projektissa suunnitellaan tulevaisuuden koululuokkaa ja siinä on mukana 15 opetusministeriötä.
Tulevaisuuden koululuokka -kurssilla esitellään tulevaisuuden koulua ja sen työskentelytapoja ja perehdytään huippuvarustellun Future Classroom Labin tarjoaman teknologian avulla innovatiiviseen opettamiseen
ja oppimiseen uutta teknologiaa käyttäen.
CPDLabin kurssilla käsitellään:
Käytännön välineitä, joiden avulla koulut ja opettajat voivat laatia suunnitelmia tulevaisuuden
koulua varten.
Erilaisia innovatiivisia oppimistapoja koululuokassa.
Lähestymistapoja ja kokemuksia opettamis- ja oppimispedagogiikan kehittämisessä.
Erilaisia lähestymistapoja teknologian integroimiseksi opetukseen ja siten oppijan tulosten
maksimoimiseksi.
Kaikissa moduuleissa käsitellään sitä, miten opettajat voivat hyödyntää kurssilla saatua tietämystä,
menetelmiä, työkaluja ja kokemusta niin, että oppilaiden oppimiskokemus tehostuu ja kehittyy.
Seuraavalla sivulla esitellään viisipäiväinen kurssi, joka kattaa kaikki moduulit. Kuten todettua, tarjolla on
myös valikoiduista moduuleista koottuja yksi- ja kaksipäiväisiä kursseja.
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Tulevaisuuden koululuokka: kurssin ohjelma (5 päivän kurssi)
Kurssi: Tulevaisuuden koululuokka
1. päivä

Tulevaisuus on täällä

Kesto

1

Johdanto
Minä opettajana.
Opetusympäristöni.
Tulevaisuuden työkaluja.
Future Classroom Lab.
Tulevaisuuden koululuokka ja kaukokatseisuus
Katsaus iTEC-projektiin (Innovative Technologies for an Engaging Classroom).
Erilaisten tulevaisuudenvisioiden esittelyä.
Harjoituksia.
Tehdään lyhyt video työstä, osaamisesta ja oppimisesta tulevaisuudessa.
Johtopäätöksiä.

3 tuntia

2

3 tuntia

2. päivä Kuvittele tulevaisuutesi
3

4

Tulevaisuuden oppimaisema
Oppimisympäristöistä oppimaisemaan.
Oppimaisema: pedagogiikan, suunnittelun ja teknologian välinen suhde.
Opettaja ja oppilaat uudessa oppimaisemassa: oppilaskeskeinen oppiminen, projektipohjainen oppiminen.
Skenaariot
Skenaariot, oppimistarinat ja tehtävät tulevaisuuden visualisoimisessa.
Oppimistarinat ja tehtävät.
Onnistuneita käytäntöjä ja tuloksia eri puolilta Eurooppaa.

3 tuntia

3 tuntia

3. päivä Tulevaisuuden työkaluja
5

6

Opettajayhteisö ja työkalut
iTECin opettajayhteisön esittely.
Käyttäjatunnusten hankkiminen, sisäänkirjautuminen ja salasanan vaihtaminen.
Opettajayhteisön tehtäviä.
Esimerkkitapausten opettajien laatimia multimediatarinoita.
Teknisiä ympäristöjä: työkaluja ja palveluja.
Minun oppimistarinani
Kunkin osallistujan valitsema oppimistarina (ks. moduuli 4).
Keskustelua ryhmissä valituista oppimistarinoista.
Ryhmien keskustelujen esittely.
Oppimistarinan rakenne ja puitteet. Esityksen laatiminen.
Suunnitellaan ryhmissä puitteet valitulle oppimistarinalle.

3 tuntia

3 tuntia

5. päivä Opetuspuitteiden suunnitteleminen
7

8

Skenaarion kehittäminen koulussani
Tulevaisuusskenaarioiden kehittämisprosessi kouluille.
Esimerkkejä toimintakulttuureista ja oppimaisemista Euroopassa.
Ryhmät alkavat kehittää yhteistä tulevaisuusskenaariota.
Tulevaisuusskenaariotyöpaja
Jatketaan skenaarioiden kehittämistä ryhmissä.

3 tuntia

3 tuntia

5. päivä Tulevaisuuden koulu
9

10

Esitykset
Ryhmien tulosten esittely.
Palautetta ja arvioita muilta ryhmiltä.
Lopetus
Suunnitellaan tulevaisuutta.
Palautetta ja arvioita.

CPD Labin kursseja toisen asteen oppilaitoksille
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Tulevaisuuden koululuokka – tiivis katsaus
1. päivä

Minä ja
kouluni

Tulevaisuus
on nyt

Johdanto
(moduuli 1)

2 videota:
- Koulu
- Opettaja

Tulevaisuuden
koululuokka ja
kaukonäköisyys
(moduuli 2)

2. päivä

Kuvittele
tulevaisuutesi

Tulevaisuuden
oppimaisema
(moduuli 3)

Video: työ, taidot
ja oppiminen
tulevaisuudessa

Skenaarioita
(moduuli 4)

3. päivä

Tulevaisuuden
työkalut

Opettajayhteisöt ja
työkalut
(moduuli 5)

Opetuksen
puitteet valitulle
oppimistarinalle

4. päivä

Opetuksen
puitteet ja
suunnittelu

Skenaarion
kehittäminen
koulussani
(moduuli 7)

Opetuksen
puitteet: koulun
suunnitelma

Minun
oppimistarinani
(moduuli 6)

Työpaja
tulevaisuusskenaarioista
(moduuli 8)

5. päivä

Tulevaisuuden
koulu

Minä ja
kouluni

Esitys ja
kommentointia
(moduuli 9)

Tulevaisuuden
koululuokka
ja skenaariot

Yhteenveto,
tulevaisuuden
suunnittelua
(moduuli 10)

CPDLabin 5-päiväiset kurssit ovat nyt saatavilla Comenius-Grundtvig koulutus tietokannassa. Voit hakea
opettajille tarkoitettua Comenius-täydennyskoulutusapurahaa kansallisen keskuksen kautta (CIMO).
Kurssi 3: Future Classroom Scenarios - adapting teaching and learning in the future classroom
Ajankohta: 8.-12.07.2013
Viitenumero: BE-2013-247-001
URL: http://tiny.cc/cpdlab-fcs
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CPDLabin kurssit
perusopetuksen luokkien
5-9 opettajille
/

Täydennyskoulutusta tämän päivän opetuksen haasteita ja
tulevaisuuden koululuokkaa varten
Lataa CPDLabin kurssiesite:
http://cpdlab.eun.org/
Tarkista ajankohdat ja ilmoittaudu:
http://fcl.eun.org/training

Tässä julkaisussa esiteltyä työtä on tukenut Euroopan komission elinikäisen oppimisen
ohjelma – CPDLab-projekti: Continuing Professional Development Lab (Rahoitussopimus
2011-3641/001-001). Julkaisun sisältö on yksin konsortion jäsenien vastuulla eikä edusta
Euroopan komission näkökantoja, eikä komissio vastaa siitä, miten julkaisun sisältöä
käytetään.
Julkaistu: Lokakuu 2012
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CPDLab-projektia on rahoittanut Euroopan komission elinikäisen oppimisen ohjelma

