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Johdanto

“Nykypäivän koulun on annettava opiskelijoille
tietoja ja taitoja, joita he tarvitsevat menestyäkseen
epävarmassa, muuttuvassa tulevaisuudessa.
Monet koulut näyttävät kuitenkin hyvin samanlaisilta
tänään kuin ne olivat sukupolvi sitten, ja monet
opettajat eivät kehitä pedagogisia käytäntöjään,
joita tarvitaan vastaamaan 2100-luvun oppijoiden
monipuolisia tarpeita.” (OECD, 2016).
Koulujen tulee reagoida nopeasti muuttuviin
koulun ulkopuolisiin ympäristöihin, omaksua
uusia pedagogisia innovaatioita ja parantaa
opiskelijoiden oppimistuloksia. Kouluja on tuettava
”oppivina organisaatioina” ”[…] joissa työtekijöiden
uskomukset, arvot ja normit edistävät jatkuvaa
oppimista; joissa «oppimisilmapiiriä», «oppimiskulttuuria» tai ”oppimisilmastoa” vaalitaan; ja joissa
”oppimaan oppiminen” on välttämätöntä kaikille
osapuolille (OECD, 2016) aina rehtoreista opettajiin
ja opiskelijoista vanhempiin.
Esitetty ”integroitu malli koulusta oppimisorganisaationa” (kuvio 1) sopii täydellisesti
LINKS-par tnereiden visioon ja toimintaan
yhteistyössä koulujen kanssa. Malli perustuu
seuraavaan seitsemän toimintakeskeiseen
”ulottuvuuteen”:
I

kaikkien opiskelijoiden oppimista koskevan
vision kehittäminen ja jakaminen
II koko henkilökunnan jatkuvan oppimisen
mahdollisuuksien luominen ja tukeminen
III tiimioppimisen ja yhteistyön tukeminen
henkilökunnan parissa
IV tutkimuksellisuuden edistäminen sekä
innovaatio- ja kokeilukulttuurin luominen
sisäänrakennettujen tiedonkeruun ja tiedon
ja osaamisen jakamisen järjestelmien
luominen
VI ulkoisen ympäristön kanssa oppiminen,
ulkoiselta ympäristöltä ja laajemmalta
oppimisjärjestelmältä oppiminen
VII oppimisen johtamisen mallintaminen ja
kasvattaminen.
Kaikki nämä ulottuvuudet ovat tärkeitä kestävässä
koulun muutoksessa. Jos kaikki ulottuvuudet
toteutuvat, on kokonaisuus enemmän kuin osiensa
summa.
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Kuva 1. Integroiti malli koulusta oppivana organisaationa (OECD, 2016)
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2
Toimiva yhteistyö
koulujen kanssa
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Kaikki LINKS-kumppanit ovat tietoisia koulujen
keskeisestä roolista tehokkaassa kestävässä
LUMA-aineiden jatkuvassa oppimisessa (STEM
CPD). Tehokkuuden varmistamiseksi on kehitetty
ja onnistuneesti toteutettu yhteistyömalleja
koulujen kanssa, jotka on mukautettu kansalli-

siin ja alueellisiin konteksteihin ja joissa otetaan
huomioon sisällöt sekä rakenteelliset ja sosiaaliset
näkökohdat.
LINKS-kumppaneiden yhteistyöesimerkkien
analyysi muodostaa perustan tässä esitetyille
yhteisille menestyskriteereille ja suosituksille.

Esimerkkejä
LINKS-kumppaneilta
2.1 Suomi
LUMA-keskus Suomi tekee yhteistyötä koulujen
kanssa monin eri tavoin, ja sen lähtökohtana
on auttaa ja tukea opettajia heidän jokapäiväisessä työssään. Tähän yhteistyöhön voi kuulua
esimerkiksi tiedemessut, yhdessä toteutetut
suuremmat hankkeet, ja LUMA-laboratorioissa
vierailut. Yhteistyön muodosta riippuen LUMA:n
rooli voi vaihdella suuresti.
-- Yksi mahdollinen tapa aloittaa yhteistyö
koulujen kanssa on kutsua opettajia tutkimusja kehityshankkeisiin. Opettajat voivat
esimerkiksi testata kehitettyjä oppimateriaaleja oppilaidensa kanssa ja auttaa kehittäjiä
tekemään materiaaleista laadukkaampia. Usein
opettajat arvostavat tätä menetelmää, koska se
helpottaa heidän työmääräänsä; itse asiassa
opettajat saavat lisämateriaalia opetuksensa
toteuttamiseksi. Tätä menetelmää on käytetty
erityisesti LUMA Suomi -ohjelmassa, jossa
kokeilukouluissa testattiin uusia tutkimusperusteisia menetelmiä ennen laajempaa
levittämistoimintaa.
Toinen tapa aloittaa yhteistyö rajoittuu korkeakouluissa sijaitseviin LUMA-keskuksiin, joissa
koulutetaan opettajia. Käytännössä opettajat
tutustuvat LUMA-toimintaan ja -henkilöstöön osana
opintojaan, ja he saavat yleiskatsauksen LUMA:n
mahdollisesta tuesta. Toisaalta tämä kannustaa
heitä käyttämään LUMA-laitteita, -laboratorioita ja
-materiaaleja valmistumisensa jälkeen, koska he
ovat nähneet niiden arvon jo opintojensa aikana (ks.
Laatikko 1). Tämä myös helpottaa viestintää, kun
ihmiset jo tuntevat toisensa, mikä voi olla yllättävän
tärkeä tekijä hedelmällisessä yhteistyössä.
Yhteistyön käytännön hyödyt kouluille kannattaa
esitellä, kun mahdollisiin yhteistyökouluihin ollaan
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ensimmäisen kerran yhteydessä. Esimerkiksi
k äy t ä n n ö n a p u ko u l u s s a t a p a h t u va s s a
opetustyössä on opettajien arvostamaa LUMA
Suomi -ohjelman yhteydessä. Taloudellinen tuki
kouluille esimerkiksi sponsoreilta on mahdollista
esimerkiksi StarT-mallissa (ks. laatikko 2).
Luonnollisesti tällaiset edut eivät saa koskaan
olla ainoa syy yhteistyöhön, mutta joskus ne voivat
olla keskeinen tekijä sellaisissa kouluissa, jotka
kärsivät resurssien puutteesta.
Nämä ovat vain joitakin yksittäisiä esimerkkejä
yhteistyön aloittamisesta. Esimerkiksi sosiaalisella medialla laajoine mahdollisuuksineen on jo
vakaa jalansija kaikessa viestinnässä koulujen
kanssa, ja sen menetelmiä olisi pidettävä nykyään
yhtä pätevinä kuin muitakin. Mitä enemmän
menetelmiä käytetään, sitä enemmän mahdollisuuksia yhteistyöhön.
LAATIKKO 1

LUMA laboratoriot, jotka sijaitsevat tietyissä
LUMA-keskuksissa, ja niiden välineistöt ovat
yksi keskeinen jatkuvan yhteistyön muoto
LUMA-keskusten ja koulujen välillä. Tähän
yhteistyöhön kuuluu useita malleja: opettajat
tuovat luokat LUMA-laboratorioihin itsenäisesti,
opettajat tuovat luokat LUMA-laboratorioihin
opastettuja käyntejä varten ja LUMA-laboratoriot lainaavat välineistöjä kouluille joko ohjeiden
kanssa tai ilman. Kaikki nämä toimintamuodot
hyödyttävät kouluja, sillä ne pääevät käyttämään
laitteita, joihin kouluilla ei välttämättä ole varaa.
Vierailut uusiin oppimisympäristöihin voivat
motivoida ja innostaa oppijoita tieteen pariin,
varsinkin kun «vau-efekti» voidaan joskus luoda
välineistöjen avulla.

Tätä yhteistyön muotoa pidetään toimivana,
koska käytännössä kaikki yhteistyöopettajat
osallistuvat tähän muotoon aika ajoin, ja he
näyttävät hyötyvän tästä ammatillisesti. Edellä
mainittujen lisäksi opetamme myös kaikkien
koulutasojen opettajia laboratorioissamme
esimerkiksi osana LUMA Suomi -ohjelmaa,
minkä pitäisi kannustaa opettajia tuomaan
luokkansa vierailulle tulevaisuudessa.
LAATIKKO 2

Sience fair -malli StarT. Tämä malli on suunniteltu
tukemaan kouluja ilmiöpohjaisten projektien
toteuttamisessa, jota korostetaan voimakkaasti
uudistetussa kansallisessa opetussuunnitelmassa. StarT:ssä opiskelijat suorittavat
tieteeseen, teknologiaan tai matematiikkaan
liittyviä projekteja, ja opettajat saavat tukea
(esim. laitteet, materiaalit, opas) toteutukseen
LUMA-keskuksista. Lisäksi kaikki StarT-projektit
voivat hakea paikallisille StarT-festareille, jotka
järjestetään kaikissa LUMA-keskuksissa. Sekä
kansallisten että kansainvälisen sarjojen parhaat
projektit palkitaan. StarT-malli on vuodesta 2016
lähtien laajentunut huomattavasti, ja tällä hetkellä
StarT:ssä on satoja hankkeita sekä Suomessa
että ulkomailla.

2.2 Ranska
Ranskassa jokaisen opettajan odotetaan
rakentavan oman jatkuvan ammatillisen kehittymisen ohjelmansa huolimatta siitä, että heidän
opetuksensa parantamisen on hyödytettävä kaikkia
koulussa. Siksi tiedeyhteisön tavoitteena ei ole vain
opettaa opettajia jatkuvan ammatillisen oppimisen
(CPD) alueessa, vaan myös edistää ryhmätyöskentelyä ja opetuskokemusten jakamista, jotta
opettajat voisivat arvostaa enemmän opetuksensa
parantamiseksi tekemäänsä työtä.
Syyskuusta 2016 lähtien ja elokuun 2021 aikana
yhdeksän “Houses for Sciencen” -verkosto ja La
main à la pâte -säätiö ovat rakentaneet kansallisen
verkoston, joka koostuu 150 «collèges pilotista»
(pilottiyläkouluista1).
Hankkeen tavoitteena on edistää tieteen ja
teknologian opetusta, joka on aidosti formatiivista
ja ajan tasalla tutkijoiden, insinöörien ja teknikoiden
osallistumisen ja panoksen myötä.
Pilottikouluja pidetään prototyypeinä, joissa
voidaan luottaa tutkijoiden ja teknikoiden apuun
uusien pedagogisten menetelmien testaamisessa.
Vain tieteenalojen välisiä tiimejä voidaan pyytää
liittymään verkostoon, ja ne allekirjoittavat
sopimuksen House for sciencen kanssa.

1

www.maisons-pour-la-science.org/colleges-pilotes

Jokaisessa koulussa ohjelma perustuu 5−6
opettajan ryhmään, jonka yhteydenpito-opettaja
vastaa päivittäisestä yhteydenpidosta instituutioihin, ja ulkopuolisesta tieteellisestä mentorista.
Omista taustoistaan riippuen koulut liittyvät
verkostoon eri syistä:
-- aloitteen voivat tehdä opettajat, jotka
ovat osallistuneet harjoittelijoina lukuisiin
CPD-toimintamuotoihin «House for Sciences»
-koulutuksissa ja haluavat muodostaa ja
monitieteisen opettajien tiimin koulussaan.
«House for Sciences” ottaa heihin ja koulun
johtoon yhteyttä verkostoon liittymiseksi.
-- paikallisten opetushallintojen (Rectorat)
yläkouluille järjestämien hankkeiden kautta
-- yläkouluissa vierailleen opetustarkastajan
ehdotuksen perusteella.
Hankkeet tuovat koululle useita hyötyjä:
-- Jokainen koulu on tunnustettu paikaksi, jossa
tapahtuu innovaatio, ja sen roolista tiedotetaan
useilla eri tavoilla, kuten avajaisissa, koulun
opasteissa, alueellisella ja kansallisella
verkkosivustolla, kuukausittainen uutiskirje,
jossa tiedotetaan koulun uutisista.
-- Va n h e m p i e n j a m u i d e n k a n s a l a i s te n
osallistuminen hankkeiden yhteydessä
järjestettyihin virstanpylvästapahtumiin.
-- Paikallisten tiedotusvälineiden osallistuminen
hankkeiseen liittyvien tapahtumien mainontaan.
Vuonna 2017 verkosto koostui 36 yläkoulusta,
joista 69 % oli koulutusalueella ”zone d’éducation
prioritaire” (koulutusalue, jossa on erityistarpeita
ja -välineitä, 12 yläkoulua) tai maaseudulla (13
yläkoulua).
Verkosto on kasvanut 80 yläkouluun vuonna 2019,
ja kasvun odotetaan jatkuvan vuoteen 2021 saakka.
Alhaalta ylöspäin suuntautuvan lähestymistavan edistämiseksi hankkeiden aloittaminen on
opettajien vastuulla:
-- jokainen pedagoginen tiimi valitsee tieteellisen
teeman, joka määrittelee koulun hankkeen;
-- ja rakentaa jatkuvasta ammatillista oppimisensa
polun omien tarpeidensa perusteella.
Paikallisessa mittakaavassa tämä merkitsee
tarvetta voimakkaaseen viralliseen yhteistyöhön:
-- hankkeeseen osallistuvat opettajat;
-- koulun rehtori;
-- ammatillisen kehityksen osallistujat: House of
Science, opetusministeriön kouluttajat, tutkijat,
yksityisen sektorin työntekijät.
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Se edellyttää yhteistyötä eri yläkoulujen tiimien
kanssa myös alueellisessa mittakaavassa luomalla
alueellisen pilottikoulujen verkoston. Tämä
saavutetaan yhteisten ammatillisten kehittämistapaamisten avulla, jotka järjestää ja koordinoi
alueellinen House of Science.
Kansallisella tasolla järjestetään myös vuosittainen
työpaja.
Näin ollen opettajat eri tasoilla hyötyvät:
-- Ammatillisen oppimisen koulutuksesta, joka
liittyy suoraan heidän kouluprojektiinsa.
-- Ammatillisen oppimisen koulutuksesta, jonka
House of Sciences järjestää heidän kouluissaan
ja johon osallistuu tutkijoita.
-- House of Science järjestää tiedemiesten
esitelmiä luokissa.
-- Vuotuinen taloudellinen tuki opettajien
hankkeille on vähintään 500 euroa.
LAATIKKO 3

-- ratkaista erilaisia ongelmia (geometria,
f ysiikka, taloustiede) kokonais- tai
desimaalilukuja käyttäen.
-- verrata, arvioida ja mitata geometrisia
suureita kokonais- tai desimaalilukuja
käyttäen, esimerkiksi pituus, tilavuus,
pinta-ala, kulma.
Jatkuvan ammatillisen oppimisen (CPD)
toimintamuodot tarjosivat tukea opettajille
heidän tarpeistaan riippuen:
Erilaista tieteellistä tukea tarjottiin: mehiläispesäasiantuntijat, ethologistit auttoivat opettajia
ja luokkia. Myös teknistä tukea tarjottiin:
mehiläistenhoitaja auttoi tiimiä asentamaan
mehiläispesiä yläkoulun lähelle, ja teknikko auttoi
tiimiä asentamaan Arduino-modulin erilaisten
hunajantuotantoon liittyvien fysiikaalisten
suureiden mittaamiseksi.
Järjestetty vierailu: mehiläistenhoitajan vetämä
mehiläispesäkierros opetustiimille ja oppilaille.

House for Science Brittanyssa tekee yhteistyötä
kahdeksan yläkoulun kanssa. Siten 60 opettajaa
ja 62 luokkaa, yhteensä 1801 oppilasta, on
tämän yhteistyön piirissä (maisons-pour-lascience.org/bretagne/colleges-pilotes).

2.3 Itävalta
Fig.2 Map of the 8 pilot middle schools in Brittany
Eräs La main à la pâte pilottiyläkouluista
toteutti monitieteisen projektin mehiläispesistä,
mehiläisistä ja hunajasta.
Projektia varten fysiikan ja kemian, biologian,
matematiikan, kuvataiteen ja kirjallisuuden opettajat sekä koulun kirjastonhoitaja
muodistivat monitieteisen tiimin. He listasivat
joitakin tavoitteita, kuten erilaisen ympäristön
tekijöiden tunnistamisen, ja päättivät opettaa
niitä luokassa.
Eräs sisältöteemoista oli selittää ihmisen
erilaiset ravintotarpeet ja keinot joilla ihminen
on kehittänyt ravinnon hankkimiseksi ja
säilömiseksi (esimerkiksi hunaja).
Projektin tavoitteena oli myös:
-- kuvailla aineen eri olomuodot makroskooppisella tasolla
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Itävaltalainen ohjelma IMST - Innovations Make
Schools Top - on joustava tukijärjestelmä,
jota rahoittaa Valtakunnallinen opetus- tiedeja tutkimusministeriö (Federal Ministr y of
Education, Science and Research). Sen
tavoitteena on tukea opettajia innovatiivisessa
MINDT-opetuksessa (matematiikka, tietojenkäsittelytiede, luonnontieteet, saksa, teknologia)
itävaltalaisissa kouluissa. Tutkijat tukevat opettajia
opetuksen parantamisessa. Verkostoissa opettajat
ja opettajankouluttajat vaihtavat ajatuksia
opetuksesta ja koulutuksesta.
IMST:llä on kaksi lähestymistapaa opetuksen
edistämiseen:
-- aihekohtainen rahoitus;
-- alueellisten verkostojen rahoitus.
Joka vuosi yli 4500 opettajaa toteuttaa innovaatioita
oppitunneillaan tai kouluissaan tai toimii liittovaltioiden verkostoissa.

Vuodesta 2010 lähtien niin sanotut «teemaohjelmat» ovat edistäneet innovatiivista opetusta ja
kouluprojekteja eri puolilla Itävaltaa.

Ohjelmassa on tärkeää hankkeiden toteuttaminen
opettajien tiiminä, jotta se voi edistää kestävää
koulun kehitystä.

Opettajat voivat esittää innovatiivisia opetus- ja
kouluhankkeita eri temaattisiin ohjelmiin ja kehittää
niitä edelleen, jotta opetuksen ja koulun laatu
parantuisi tehokkaasti tietyissä aiheissa:

Projektiraportit ja hyviä käytänteet julkaistaan
internet-alustalla «IMST-Wiki». IMST Wikissä
on yli jo 1000 käytännettä, ja se tarjoaa laajan
valikoiman esimerkkejä opetuksesta ja hankkeista
(ks. Laatikko 5). Opettajilla on mahdollisuus
hyödyntää kollegojensa tietämystä ja kokemusta,
saada ideoita ja käyttää materiaaleja.

-- e-Learning ja e-Teaching (digitaaliset mediat,
alustat ja verkostot opetusta varten);
-- osaava kokeellinen työskentely (laboratorio,
työpajat jne);
-- matematiikan ja tieteen opetuksen osaaminen;
-- luonnontieteitä opetetaan sukupuolen kannalta
sopivalla tavalla;
-- arviointikulttuuri (suoriutuminen ja arviointi
koulussa);
-- kirjoittaminen ja lukeminen (osaamiseen
suuntautunut - monialainen ja eriytetty);
-- tietojenkäsittelytieteen opettaminen luovasti.
-- Sukupuoli- ja monimuotoisuusherkällä
koulutuksella on tärkeä rooli kaikissa ohjelmissa
(ks. Laatikko 4).
LAATIKKO 4

“Liittovaltion MINT-seminaari – Sukupuolitietoisen luonnontieteen opetuksen mahdollisuudet”
Koulutiimeillä (vähintään 2 eri STEM-opettajaa)
on kolmikantakoulutus, jonka tarkoituksena
on käynnistää koulujen kehitystyö sukupuolisensitiivisestä ja tasa-arvoisesta opetuksesta.
Ohjelman kaksi päivää käsittelee sukupuolta
ja tasa-arvoa, kaksi seuraavaa päivää sisältää
didaktiikkaa ja yhteenveto-osuuden, jossa
yksittäiset koulut esittävät projektejaan.
Opettajat:
-- kehittävät sukupuoleen ja tasa-arvoisuuteen liittyvää tietouttaan kouluissa ja
työelämässä
-- ovat erityisen huolissaan STEM:n ja
sukupuolen ulottuvuuksista hankkeen
didaktisissa näkökohdissa
-- kehittävät tavoitteita ja toimenpiteitä
STEM-opetuksen kehittämiseksi edelleen.
Osallistuminen tähän seminaariin antaa
sysäyksen koulun jatkuvalle kehitykselle, jota
toteuttavat paitsi yksittäiset opettajat myös
opettajatiimit.
Taloudellisen tuen lisäksi IMST tarjoaa opettajille
myös sisällöllistä tukea ohjelmatiimeissä (jotka
koostuvat opettajankoulutuksen korkeakoulujen ja yliopistojen tutkijoista sekä opettajista)
kouluvuoden aikana. Keskeinen näkökohta näissä
projekteissa on opettajien tekemän toimintatutkimuksen lisääminen, jossa yhdisty vät
innovaatioiden kehittäminen opetukseen ja
oppimiseen liittyvän tiedon hyödyntäminen.

LAATIKKO 5

“Exploring Science with Fridolin”
NaturErlebnisPark Science Education Centre
on kehittänyt opetusohjelman peruskouluihin, jossa yhdistyvät luonnontieteeseen
ja ongelmakeskeiseen luonnontieteiden
opetukseen perustuva luokkahanke ja peruskoulunopettajan opetusohjelmien ohjelma.
Yhteistoiminnallisen opetuksen kehittämisen,
luokassa tapahtuvan kokeellisen työskentelyn,
toimintatutkimuksen ja jatkuvan ammatillisen oppimisen (CPD)-osioiden yhdistämisen
sekä tarvittavan aineellisen ja henkilökohtaisen
tuen yhdistelmä luo tehokkaita alkusysäksiä
tutkimuksellisen oppimisen toteuttamiseen.
Jotta tämän opetusmenetelmän kynnys on
matala, NaturErlebnisPark Science Education
Centre (NEP) tarjoaa erilaisia tukimuotoja
luokkaopetukseen:
-- NEP:n työntekijät vierailevat kouluissa
antamassa ohjausta luonnontieteiden
seikkailuissa;
-- Täydelliset tehtävälaatikot, mukaan
lukien Fridolinin kirjeet, jotka kertovat
haastavia tarinoita ja sisältävät materiaaleja
käytännön työskentelyyn;
-- luokkaopettajan suunnittelemien ja
ohjaamien oppituntien materiaalit ja
välineet;
-- ”Hotline-palvelu” opettajan kysymyksiin
vastaamiseksi;
-- Apua retkien järjestämisessä.
Opetustapojen yhteistoiminnallinen kehittäminen edistää opettajien omaa aloitteellisuutta
ja mahdollistaa menetelmien mukauttamisen
koulujen tarpeisiin.
Opetusprojekteihin voidaan liittää jatkuvaa
ammatillista oppimista (CPD) useilla tavoilla:
-- Sisältö- ja didaktiset työpajat;
-- Yhteiset luovat työpajat opetusmateriaalien
kehittämiseen;
-- Vertaisryhmävaihto;
-- Työpajat reflektoivasta opetuksesta.

11

12

LAATIKKO 6

Alueelliset opetuskompetenssikeskukset
(Itävalta)
Korkeakouluihin perustetut alueelliset ja
kansalliset, erikoistuneet didaktiset keskukset
ovat IMST:n tukijärjestelmän tärkeitä
toimintamuotoja.
Vuodesta 2014 lähtien tietyt laatukriteerit
täyttävät keskukset on sertifioitu laatumerkillä
”Regional Educational Competence Centre
(RECC)”. RECC:n laatumerkin tärkeät edellytykset ovat erikoistunut didaktinen tutkimus,
perus- ja jatkokoulutus sekä verkostoituminen
liittovaltion alueellisten erikoistuneiden laitosten
kanssa tiede-, koulu- ja koulutusviranomaisten
aloilla.
RECC:t tukevat jatkuvaa ammatillista oppimista
(CPD:tä) ja opetusta, mutta myös koulujen
kehitystä useilla tasoilla:

IMSTn tukemia alueellisia verkostoja on kaikkialla
Itävallan yhdeksässä osavaltiossa. Joissakin
osavaltioissa myös kunnalliset koulut ovat
perustaneet verkostoja. Alueellisen verkoston
organisointi perustuu osavaltioiden puitteisiin
ja ehtoihin. IMST on ehdottanut alueellisen
o h j a u s r y h m ä n p e r u s t a m i s t a ve r ko s t o n
koordinoimiseksi, johon osallistuvat luonnontieteiden, matematiikan (mahdollisuuksien mukaan
asianomaisista osavaltion työryhmistä) ja valtion
kouluneuvoston edustajat. Lisäksi opettajankoulutuskoulujen, yliopistojen ja muiden asiaankuuluvien
oppimisympäristöjen edustajat voivat olla mukana.
Ohjausryhmän koko ei kuitenkaan saa ylittää 10
henkilöä. Sitä koordinoi henkilö, joka on valittu
ryhmästä («verkosto-koordinaattori»), joka toimii
myös IMST:n kansallisen verkostotoimiston
yhteyshenkilönä.
Verkosto-ohjelmien tehtävät ovat:
-- kokemustenvaihdon ja jatkokoulutuksen
järjestäminen (seminaarien, työpajojen,
konferenssien, tiedotuslehtien kautta).
-- Yhteyspisteiden muodostumisen tukeminen
ja niiden kehittäminen kouluissa.
-- Konsultointipoolin kehittäminen didaktista ja
koulun kehittämiseen liittyvää konsultointia
varten.
-- Kouluje n ja opet tajie n yhteyspiste e n
perustaminen
-- Osallistuminen IMST:n ”alueverkostojen”
kansallisen ohjausryhmän perustamiseen.
-- Alueverkoston vaikutusten arviointi.

-- Korkea osaaminen didaktisen tutkimuksen
alalla
-- O p e t t ajille ke r rot a a n di da k ti s i s t a
tutkimustuloksista ja tulokset julkaistaan 
erikoisjulkaisuissa
-- Todistet tu la atu opiskelijoide n ja
koululaitosten integroivassa ja koulujen
välisessä koulutuksessa
-- Nuorten akateemisten tahojen tukeminen,
esim. ohjaamalla didaktisia kandidaatin
ja maisterin väitöskirjoja, väitöskirjoja ja
jatko-opinnäytetöitä
-- Läheinen verkostoituminen alueellisten,
kansallisten ja kansainvälisten korkea-asteen
oppilaitosten kanssa ja onnistunut yhteistyö
koulutusviranomaisen, alueellisten
verkostojen sekä teollisuuden ja alueellisten
viranomaisten sidosryhmien kanssa
-- Sukupuolten tasa-arvoa ja monimuotoisuutta koskevien toimien kohdennettu
täytäntöönpano
-- Kouluille suunnattu tuki innovatiivisissa
kouluprojekteissa
-- Huolellisesti harkittu arviointikonsepti
-- Käytännönläheinen didaktinen tutkimus ja
kehittäminen yhteistyöpartnerien kanssa
-- Opiskelijoiden ja koulujen opettajien
didaktinen koulutus, koulutus ja jatkokoulutus
-- Koulujen opettajien, tiede- ja kouluviranomaisten yhteistyö
-- Yhteistyö koulujen, alueellisen verkoston ja
muiden oppilaitosten kanssa
-- Opetuksen kehittämisen tukeminen
koululaisten innovaatioissa ja ohjauksessa
-- Laadun kehittäminen ja laadunvarmistus
-- Toimenpiteet sukupuolen ja monimuotoisuuden alalla
-- Osallistuminen aiheeseen liittyvään
alueelliseen koulutukseen.
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2.4 Italia
ANISN on opettajien ja kouluttajien täydennyskoulutuksen järjestö. Tämän vuoksi ANISN tekee
tiivistä yhteistyötä koulujen ja opettajien sekä
muun henkilöstön kanssa koulutusprosesseissa
tarpeiden täyttämiseksi.
Huolimatta monista erilaisista kontekstuaalisiin tarpeisiin liittyvistä eroista ANISNin toimet
perustuvat keskeisiin ja jatkuviin tekijöihin:
-- jatkuva ammatillinen oppiminen (CPD), jossa
opettajien ja koulujen osallistumisprosessin
kesto on vähintään vuosi
-- eriytetty monitasoinen koulutus (aloittelijoille,
asiantuntijoille ja kouluttajille)
-- osallistuvien koulujen rehtorin osallistuminen
-- luoda pysyviä ja monitasoisia kouluverkostoja
(paikallisella tasolla jatkuvissa suhteissa
IBSE-ke skuksiin, a lue ellise lla t a s olla
erityishankkeissa ja kansallisella tasolla
IBSE-systeemisissä hankkeissa)
-- «käytännön toimijoiden yhteisöjen» luominen
ja tukeminen kouluissa, sekä paikallisen
verkon kouluissa että eri alueiden koulujen
verkostoissa
-- O p p i m a te r i a a l i e n tu o t a n to o p p i l a i l l e
suunnattuihin toimintoihin (oppimiskokonaisuudet, opetussuunnitelmat, työarkit jne.)
-- koekokonaisuuksien valmistelu, jossa on
materiaaleja ja työkaluja, joita voidaan käyttää
kokeellisessa työskentelyssä
-- yhteydenpito yliopiston ja kansallisen
tiedeakatemian tutkijoihin ja tutkijoihin
-- prosessien ja tuotteiden dokumentointi
-- opettajien oppilaiden kanssa tapahtuvan
työskentelyn organisointi.
Yhteistyö koulujen kanssa tapahtuu aina opettajien
kautta, jotka edustavat ANISNia.
Useimmissa tapauksissa opettajien osallistuminen
on vapaaehtoista: koulutus-aloitteet eivät sisällä
opettajien valintaa tai kouluihin liittyviä rajoituksia
tai vaatimuksia. Alkuvaiheessa opettajien osallistuminen ei edellytä siirtymistä koulun ulkopuolelle
eikä rehtorin lupaa tai suostumusta.
-- Tämä toimintatapa on yleisimmin käytetty,
esimerkiksi sitä käytettiin pitkäaikaisessa
koulutusohjelmassa «Scientiam Inquirendo
Discere - SID», ja sitä noudattavat alueelliset
ja paikalliset IBSE ANISN -pilottikeskukset.
Jokainen pilottikeskus on sidoksissa 5–15
kouluun, joissa 2060 opettajaa osallistuu
vuosit tain SID - CPD:hen. Kansallisella
tasolla tämä ohjelma toteutetaan 20 Italian
kaupungissa.
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Vuosina 2017–2018 oli mukana yli 2000 koulua,
5000 opettajaa ja 20000 oppilasta (4–17 -vuotiaat).
Opettajat, jotka päättävät osallistua ohjelmaan,
osallistuvat koulutukseen, jossa on peruskursseja
niille, joilla ei ole kokemusta tutkimuksellisesta
opetuksenlähestymistavasta, ja edistyneen tason
kursseja. Kukin keskus tarjoaa opettajille tarvittavat
resurssit ja materiaalit tutkimuksellisen opetuksen
toimintojen harjoittamiseksi luokkahuoneessa ja
myös keskuksen kouluttajien tai johtajien tukea.
Opettajat voivat siis aloittaa koulutuksen ilman
oman koulunsa osallistumista, mikä tapahtuu
yleensä silloin, kun koulu liittyy IBSE-keskukseen
kuuluvien koulujen verkostoon (ks. Laatikko 7).
Joissakin alueellisissa IBSE-keskuksissa on luotu
vertikaalisten koulujen verkostot (alemmasta
ylempään tasoon), jotta taataan tietyn alueen lasten
oppimisen jatkuvuus. Alueellisten verkostojen
kouluilla on yhteinen toiminta, jota he toteuttavat
lukuvuoden aikana, kun oppilaat ja opettajat
esittävät kokemuksiaan muille.
Jatkuva yhteistyö koulujen kanssa johtuu
pääasiassa siitä, että ANISNin tavoitteena on
edistää pitkän aikavälin koulutusohjelmia, jotka
on muotoiltu eri toiminnoissa, eikä koulutuksia,
joka rajoittuvat yhteen tapahtumaan. Vaikka tämä
toimintamalli on haastavampi, se lisää koulujen
osallistumista. Lisäksi usein koulut sisällyttävät
nämä koulutukset omaan kolmivuotiseen koulutussuunnitelmaansa ja kannustavat useampia opettajia
osallistumaan.
Jotkin edellä mainituista keskeisistä tekijöistä ovat
osoittautuneet erityisen tehokkaiksi opettajien
pitkän aikavälin koulutusohjelmien kehittämisessä
ja toteuttamisessa. Esimerkiksi rehtorien osallistuminen koulutusten rakentamiseen sekä kurssien
seurantaan ja arviointiin on strategista. Pitkän
aikavälin hankkeiden toteuttaminen on myös tuonut
kaksi uutta näkökulmaa koulutukseen: koulutuksen
tarjoamisen eriyttäminen eri tasoille (perus- ja
jatkokoulutus) sekä asiantuntijaopettajien valinta
kollegojen kouluttajiksi paikallis- tai alueverkossa.
Kouluttajaopettajien läsnäolo koulujen hyvien
toimintatapojen levittämisen kannustamisen ja vahvistamisen lisäksi vastaa myös
LINKS-kumppaneiden yhteistä tarvetta edistää
opettajien kouluttautumista yhdessä.
LAATIKKO 7

Paikallinen kumppanuus: ANISN IBSE Centre
IBSE ANISN Centre in Pisan toiminta perustuu
paikallisten instituutioiden (tieteellisten,
opetukseen liittyvien ja kansalaisjärjestöjen)
hedelmälliselle yhteistyölle, kuten myös
kaikkien muiden yhdeksän IBSEn toiminta.
Koulujen verkosto on vakiintunut. Seuraavaksi
kaksi esimerkkiä: ASTRA Network ja Pisa
network@schools.

ASTRA-verkostoon kuuluu 15 kattavaa
instituuttia (noin 120 koulua) Pisan alueesta,
joka muodostuu 6 kunnasta. Se perustettiin vuonna 2012 tavoitteena koulupalvelun
laadun parantaminen sekä innovaatioiden,
kokeilun, opetustutkimuksen ja henkilöstön
pätevyyden kehittäminen keskinäisen tuen ja
yhteisten toimien avulla. Verkosto edistää ja
rikastuttaa suunnittelua, viestintää, ideoiden
vaihtoa, kokemusten dokumentointia, yhteisten
materiaalien tuottamista ja auttaa osaltaan
vähentämään yksittäisten oppilaitosten
itsenäistä työpanosta yleisten kokemusten
validoinnissa. Viime vuosina on esitetty ja
toteutettu kunkin toimielimen itsenäisyyttä
kunnioittaen erilaisia hankkeita,

joilla on hyvä
vaikutus koulun laatuun.

Kuva. 3 ASTRA-verkosto Pisan alueella.
ASTRA-verkosto on osallistunut seuraaviin
opettajankoulutushankkeisiin:
SID – Scientiam Inquirendo Discere -ohjelma
(vuodesta 2012); Opetusministeriön tukema
hanke SCIEN (2013−2015); Tieteellisen tiedon
laboratoriot (vuodesta 2012).
Pisa network@schools on kaikki perusasteen
(ala- ja yläkoulut) oppilaitokset (15) ja Pisan ja
Cascinan lukiot (6 koulua).
Koulujen verkostot hyödyntävät kumppanuutta
seuraavien kanssa: ANISN ja ANISN Pisa,
Pisan kunta, Alueellinen kouluvirasto, CNR
(Kansallinen tutkimusneuvosto), Telemaattinen
instituutti, Pisan yliopisto, Sant’Annan yliopistoja jatkokoulutuskorkeakoulu, Scuola Normale
Superiore di Pisa, TIMESIS-arviointivirasto.
ASTRA-verkosto ja Pisa network@ schools
johtivat PD-koulutuksen ERASMUS+ -hanketta
yhteistyössä edellä mainittujen instituutioiden
ja eurooppalaisten kumppaneiden kanssa
(Bretagnen yliopistot, Patrasin yliopisto, Maltan
yliopisto): Teaching Experimentation in Science
and Technology (TEST) vuosina 2015–2018.
TEST integroi erilaisia tutkimuksellisia tietoja
ja taitoja innovatiivisten opettajankoulutusohjelmien toteuttamiseksi, ja ne toteutetaan
nykyaikaisilla ja luovilla menetelmillä, joihin
osallistuvat tutkijat, akateemisten oppilaitosten
professorit, kaikenlaisten koulujen asiantuntijaopettajat ja opetusneuvojat.

Yleisenä tavoitteena on ollut tieteellisen
koulutuksen tutkimuksen kehittäminen
ja tutkimusmenetelmien toteuttamisen
lisääminen kiinnittäen erityistä huomiota uusien
teknologioiden suunnitteluun ja soveltamiseen.
Päätavoitteet olivat:
-- antaa opettajille uusia opetustaitoja
tieteellisen koulutuksen laadun parantamiseksi
ja tarjota koulutus- ja didaktisia ehdotuksia, jotka
soveltuvat parhaiten uusiin sosiaalisiin tarpeisiin
ja lähemmäs oppilaiden kiinnostuksen kohteita.
-- luoda koulutusalan tutkimustyöryhmiä (tutkijoita,
opettajia, asiantuntijoita) innovatiivisten
menetelmien kehittämisen, testaamisen,
toteuttamisen ja levittämisen edistämiseksi
tieteellisessä koulutuksessa ja vahvistaa
arvostettujen eurooppalaisten instituutioiden
välistä yhteistyötä.
-- Parantaa tieteen opetusta, suuntautumista ja
oppimista opettajien, tutkijoiden ja opiskelijoiden
eurooppalaisen yhteistyön avulla myös tieto- ja
viestintäteknologian tehokkaaseen käyttöön,
luoden siten tehokkaan parhaiden käytäntöjen
vaihdon tieteelliseen koulutukseen ja opettajien
koulutukseen, edistäen teknistä-tieteellistä
kulttuuria kouluissa.
-- edistää tieteellisten laboratorioiden ja
multimediavälineiden parempaa käyttöä.
-- herättää laajaa tietoisuutta tieteen ja teknologian
merkityksestä jokapäiväisessä elämässä ja
yhteiskunnan kehittämisessä.
-- käynnistää TEST-kumppaneiden välisiä
ehdotuksia, malleja ja tuloksia koskevien tietojen
integrointi-, levitys- ja siirtoprosesseja.
-- Vuosittain on osallistunut noin 110 opettajaa,
2300 oppilasta (4−16 vuotta), 35 tuntia/
opettaja kontaktiopetusta, 15 tuntia/
opettaja interventiokoulussa.

LAATIKKO 8

Viimeisin ABE (Amgen Biotech Experience)
- ko u l u t u s o h j e l m a e s i t t ä ä e r i l a i s e n
osallistumistavan säilyttäen myös suoran
vuorovaikutussuhteen opettajiin, jotka myös
tässä tapauksessa ovat etuoikeutettu rajapinta
ANISNiin.
ABE on innovatiivinen ohjelma lukioille, ja se
perustuu kokeelliseen molekyylibiologiaan.
ABEa koordinoi EDC (Education Development
Centre) ja rahoittaa AMGEN-säätiö. Sitä
toteuttaa nykyään ABE-verkkosivusto, joka
on maailmanlaajuinen.
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Vuodesta 2017 lähtien ANISN on koordinoinut
italialaista ABE-sivustoa. Se on kansainvälisen verkoston jäsen, joka on aloittanut
ABE-ohjelman koulujen verkostossa alueellisella tasolla.

Lukuvuonna 2018-2019 ABE Italiassa oli
mukana 60 opettajaa 36 koulusta, jotka
sijaitsevat 8 eri alueella ja joihin osallistui 1500
oppilasta (16−18 vuotta) (http://abe.anisn.it/it/).

Ohjelma käynnistetään vuosittain julkisella
kutsulla MIUR:n institutionaalisten kanavien ja
ANISN-verkkosivuston kautta, joka on osoitettu
opettajille ja kouluille, jotka voivat hakea ja
tulla valituksi tietyn pätevyyden ja vaatimusten
perusteella. Esimerkiksi kouluissa on oltava
kokeilutoimintaan soveltuvia laboratorioita,
ja niiden on taattava vähintään 20 tunnin
toimintaohjelma opiskelijoille. Valitut opettajat
voivat osallistua vain, jos he ovat saaneet
rehtorin suostumuksen ja valtuutuksen,
jossa koulu sitoutuu varmistamaan opettajan
osallistumisen intensiiviseen koulutukseen.
Ohjelma tarjoaa osallistuville kouluille
valittujen opettajien intensiivikoulutuksen, joka
keskittyy bioteknologian perus-menetelmiin.
Se suoritetaan laboratorioissa, joissa on
edistykselliset laitteet Napolin yliopiston
Federico II:n tutkijoiden johdolla. Koulutus
sisältää myös innovatiivisten opetusmenetelmien syventämisen ja hyödyllisten
opetusresurssien analysoinnin.
Se tarjoaa osallistuville kouluille myös laboratoriotöiden suorittamiseen tarvittavat laitteet ja
tarvikkeet. Suunnittelun ja toteutusvaiheiden
aikana opettajat voivat luottaa siihen, että
koulutukseen osallistuneet tutkijat saavat tukea.
Koulutuksessa saman koulun opettajat voivat
työskennellä yhdessä saman aiheen parissa.
Tietojen vaihtaminen koulujen välillä on
mahdollista dokumenttikirjaston ansiosta, jossa
opettajat jakavat ja vertaavat kokemuksiaan
oppilaiden kanssa, ja myös koulun saavuttamien tulosten esittelemiseksi järjestettävien
julkisten tapahtumien avulla kunkin. Ohjelmassa
on alueellinen organisaatio, joka on jaettu
alueellisten tai monialueellisten keskusten
järjestelmiin ja johon on liitetty ohjelmaan
liittyneiden koulujen verkostoja, joiden jäsenyys
on virallistettu alkuvaiheessa. Kouluverkoston levittämistä ja laajentamista varmistaa
vuosittain toistuvien peruskurssien jatkotason
kurssien järjestäminen.
Vuonna 2017 aloitettu ABE-hanke on jo
mahdollistanut pysyvien verkostojen luomisen
ABE-veteraanikouluille, joihin uusia kouluja
lisätään vuosittain suunnitellun laajenemissuunnitelman mukaan.
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2.5 Yhdistynyt
kuningaskunta
STEM Learning kattaa 100 % brittiläisistä kouluista
ja korkeakouluista ja 80 % kaikista peruskouluista, ja se tarjoaa laajan tukipaketin kouluille, jota
rahoittaa ainutlaatuinen hallituksen, hyväntekeväisyysrahastojen ja työnantajien kumppanuus. Nämä
useat rahoitusvirrat auttavat varmistamaan pitkän
aikavälin taloudellisen kestävyyden. Verkostossa
annetaan vuosittain noin 27000 päivän arvosta
jatkuvaa ammatillista oppimista (CPD).
Yli 3000 opettajaa hyötyy CPD:stä Yorkin National
Centerissä vuosittain, ja toinen 20000 vastaanottaa korkealaatuista STEM-spesifistä CPD:tä
paikallisesti Science Learning Partnersin kautta.
40 tieteellistä oppimiskumppanuutta Science
Learning Partnerships (SLP) käsittelevää verkostoa
ohjaavat paikalliset kouluyhdistykset, koulut ja
korkeakoulut, joilla on huippuosaamista tieteessä,
korkeakoulut ja muut paikalliset kumppanit, joiden
tieteen osaaminen on huippuluokkaa. He pystyvät
tarjoamaan räätälöidyn CPD:n paikallisella alueella
lyhyemmissä koulutuksissa, ehkä yhden päivän ajan
tai iltaisin koulun jälkeen, räätälöimällä CPD paikallisiin tarpeisiin. Alueellisten kumppaneiden verkoston
saavuttama tavoittavuus ei olisi mahdollista
pelkästään kansallisen keskuksen kautta, mikä
lisää CPD:n saavutettavuutta ja vaikutusta.
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Koko verkoston CPD on vaikuttanut positiivisesti yli
4 miljoonaan oppilaaseen, ja STEM-suurlähettiläät
saavuttavat 900000 nuorta vuodessa.
Muiden hankkeiden joukossa ENTHUSE on
vuonna 2008 käynnistetty rahoituskumppanuus2.
Kaikki mukana olevat organisaatiot kokoontuivat innoittamaan luonnontieteen opetusta
luonnontieteiden opettajien jatkuvalla ammatillisella
kehityksellä koko Yhdistyneessä kuningaskunnassa. ENTHUSE-hankkeen rahoituksen avulla
opettajille, teknikoille ja muille tukihenkilöille
voidaan tarjota aihepiirikohtaista CPD:tä Yorkin
kansallisen STEM-oppimiskeskuksen ja PohjoisIrlannin (Pohjois-Irlannin Opetusministeriön),
Skotlannin (SSERC) ja Walesin (Techniquest)
kumppanien kautta.

tilaisuudet vahvistavat suhteita ja sitoutumista.
Kumppanuuden aikana STEM Learning tukee
sponsoria ja osallistujia luomaan yhteyksiä
paikalliseen yhteisöön, johon voi kuulua lomilla
järjestettäviä STEM-kerhoja, STEM-toimintaa
nuoriso- ja yhteisöryhmille sekä STEM-kursseja
vanhemmille ja huoltajille. Kumppanuudet
valitsevat oman painopisteensä paikallisten
tarpeiden perusteella ja voivat käyttää jopa 20000
punnan arvosta tukea laajasta tarjonnasta, kuten
kontaktiopetuksena tapahtuvasta yksityisestä
CPD:stä, paikallisesta CPD:stä, koulun sisäisestä
neuvonnasta, opettajien vierailuista teollisuuteen
ja osallistumisesta opettajien vapauttamiseen
luokkaopetuksesta (kuva 4).

ENTHUSE-kumppanuusrahoitus mahdollistaa
4−8 koulun ja korkeakoulun ryhmien työskentelyn
yhdessä STEM Learningin ja toimialan sponsorin
tuella kahden vuoden intensiiviseen ohjelmassa,
jolla lisätään opiskelijoiden toiveita ja saavutuksia
STEM-aiheissa. Vuodesta 2014 lähtien ENTHUSEkumppanuuksia on ollut yhdeksän, ja ne tukevat
yli 500 koulua (66 % peruskoulun ja 34 % toisen
asteen oppilaitoksia).
Kumppanuudet voidaan valita kohdentumaan
tiettyyn sijaintiin tai tukemaan muita sponsorien
tavoitteita, kuten osallistumisen laajentamista. STEM Learning konsultoi sponsoria ja
yksilöi kouluja ja korkeakouluja, jotka hyötyvät
eniten, hyödyntämällä laajaa kokemustaan
kumppanuuksista sekä tietoa mahdollisista
osallistujista valtakunnallisesta verkostosta sekä
tietoja oppilaiden saavutuksista, koulun tuloksista
ja sosioekonomisista tekijöistä.
ENTHUSE-kumppanuudet kehittävät vahvoja ja
kestäviä suhteita sponsorin ja osallistuvien koulujen
ja korkeakoulujen välille. Nämä suhteet lisäävät
näkyvyyttä opettajien ja opiskelijoiden parissa,
vahvistavat STEM-taitoja ja edistävät myönteisesti
paikallisten nuorten ja yhteisöjen tuloksia.
Kunkin kumppanuuden alkua juhlitaan aloitustapahtumassa, joka pidetään National STEM Centerissä
Yorkissa. Tämä kokoaa yhteen opettajat ja koulun
johtajat avainhenkilöiden ja STEM-suurlähettiläiden
kanssa sponsoriltaan. Työpajat ja verkostoitumis2

18

With £27 million from the Wellcome Trust, the Department
for Education, AstraZeneca, AstraZeneca Science Teaching
Trust (renamed Primary Science Teaching Trust in 2013), BAE
Systems, BP, General Electric Foundation, GlaxoSmithKline,
Rolls-Royce, Vodafone and Vodafone Group Foundation.
In 2013/14 Project ENTHUSE received further funding of over
£22 million from the Department for Education, the Wellcome
Trust, BAE Systems, Biochemical Society, BP, Institution
of Engineering and Technology, Institution of Mechanical
Engineers, Rolls-Royce, Royal Commission for the 1851
Exhibition, IBM, Institution of Structural Engineers and the
Royal Society of Chemistry.

Kuva 4
Kullakin kumppanuudella on johtava koulu, ja
jokaisella koululla on oma johtava opettaja, joka
osallistuu säännöllisiin kumppanuustilaisuuksiin
kollegojensa puolesta ja yhteisen toimintasuunnitelman kehittämiseen. Monet johtavista opettajista
ovat olleet uusia tieteellisen koordinaattorin roolissa
koulussa. He ovat tuoneet esille, että verkkokokousten johtaminen, opettajien kanssa tehtävät
työt, joiden avulla voidaan arvioida tarpeita,
rahoituksen tehokkaasta käytöstä päättäminen,
ja oppimisprosessien suunnittelu, ovat vaikuttaneet
heidän omien johtamistaitojensa kehittämiseen,
koulujen valmiuksien lisäämiseen ja kestävyyden
tarjoamiseen.

LAATIKKO 9

ENTHUSEn arviointi
ENTHUSE-kumppanuusohjelman (EPP)
ulkoisessa arvioinnissa todettiin, että 91,8 %
kouluyhteistyötä johtavista opettajista, 89,3
% koulun johtajista ja 65,8 % opettajista
ilmoitti osallistuneensa yhteistyöhön muiden
koulujen kanssa kumppanuuden puitteissa
EPP:n tuloksena. Kouluilta saatu palaute oli,
että oli hyödyllistä mennä muihin kouluihin
näkemään, mitä opettajat olivat tehneet ja
etenkin seuraamaan oppitunteja. Opettajat
voivat sitten toteuttaa ideoita, jotka ovat nähneet
toiminnassa. Monet oppilaitokset ilmoittivat
luoneensa linkkejä ja jakavansa etuja kouluille,
jotka eivät ole kumppaneitansa, ”hankkimalla”
hankkeita, tapahtumia ja jatkokoulutus-mahdollisuuksia (ENTHUSE-kumppanuusohjelman
ulkoinen arviointi, 2017, CUREE).
Arvioijat totesivat myös, että kumppanit
käyttävät rahoitusta tehokkaasti yhdistääkseen
sisäisen ja ulkoisen asiantuntemuksen,
esimerkiksi lähettämällä opettajia intensiiviseen ammatilliseen koulutukseen kansallisen
STEM-oppimiskeskuksen aiheen asiantuntijoiden kanssa, ja sarjoittamalla kursseja johtaville
opettajille muissa kouluissa ja koko henkilöstön
koulutustilaisuuksissa, jotta hyödyt jakaantuisivat mahdollisimman laajasti.
Riippumaton arviointi osoittaa myös, että
ENTHUSE-kumppanuuksien antama tuki
parantaa opetusta ja opettajien pysymistä
opetustyön parissa, kun puututaan opettajien
STEM-tietämyksen puutteisiin. Se lisää nuorten
kiinnostusta ja saavutuksia STEM-oppiaineissa
sekä tietoisuutta STEM-urasta, ja tulokset
viit taavat siihen, et tä oppilaat, jotka
saavat maksuttoman kouluaterian, saavat
kumppanuuksista vielä enemmän hyötyä kuin
muut oppilaat.

STEM Learning on myös luonut
Luonnontiedemerkki (Science Mark) -standardin,
joka on suunniteltu tunnustamaan ja juhlistamaan
inspiroivia käytäntöjä lukioissa ja täydennyskoulutusta tarjoavissa luonnontiedeoppilaitoksissa koko
Yhdistyneessä kuningaskunnassa.
Palkinnolla on kolme tasoa - hopea, kulta ja
platina -, joissa tarkastellaan monia tekijöitä,
jotka edistävät erinomaista opetusta ja oppimista
luonnontieteessä. Luonnontieteiden opettajat
arvioivat nykyisen sijaintinsa kullekin tasolle
asetettujen kriteerien suhteen ja pyrkivät sitten
saavuttamaan luonnontiedemerkin oikealla
tasolla. STEM-oppiminen tarjoaa puolen päivänä
tuen ulkopuoliselta asiantuntijalta, joka auttaa
koulua kehittämään toimintasuunnitelman
tarpeiden selvittämiseksi ja palkinnon saamiseksi.
Osastopäälliköt ovat raportoineet palkinnon
käyttämisestä kehitysyhteistyönä ja vuosittaisen
parannussuunnitelmansa perustana.
Luonnontiedemerkin saavuttamisen edut koululle
ovat:
-- parannetaan luonnontieteen profiilia koko
koulussa tai korkeakoulussa;
-- osoitetaan koulun sitoutuminen laatunormeihin
luonnontieteen opetuksessa;
-- juhlistetaan opiskelijoiden mielenkiintoisia,
kannustavia ja innostavia oppitunteja;
-- koulu saa laatan, todistuksen ja digitaalisen
bannerin.
«Olemme todella ylpeitä Luonnontiedemerkistä.
Se on antanut meille hienon tunteen suuresta
saavutuksesta. »- Luonnontieteiden johtava
opettaja
Opiskelijat suorittavat ja ylittävät kansallisten
odotusten mukaisen kehittymisen vähintään kuten
RAISEonline-siirtymämatriiseissa on esitetty.

Fig. 5 Science Mark
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3
Mitä opimme:
yhteiset teemat
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LINKS-kumppaniorganisaatioiden kouluun liittyvä
vertailu paljastaa useita keskeisiä näkökohtia, jotka
ovat yhteisiä kaikille malleille, ja niitä pidetään

välttämättöminä innovaatiokulttuurin ja koulujen
reflektiivisen kehityksen onnistuneen toteuttamisen
kannalta.

3.1 Kumppanuus
Kaikissa LINKIT-verkostoissa on selvää, että
keskeinen tekijä kestävän STEM-CPD-kulttuurin
kehittämisessä kouluissa on kumppanuuksien
perustaminen ja ylläpito eri tasoilla.
Sana ”kumppanuus” tarkoittaa yhteistyötä
ja asiantuntemuksen ja osaamisen erojen
arvostamista. Onnistunut kumppanuus tarjoaa
kaikille sidosryhmille tasapainon resurssien ja
niistä saatavien hyötyjen välillä. Kestävää CPD:tä
ei voida tehdä opettajille, vaan sitä on kehitettävä
ja järjestettävä opettajien kanssa.
LINKS-verkkojen analysoinnissa on selvää, että
tämä edellyttää eri tekijöiden yhdistämistä, mukaan
lukien organisatoriset, temaattiset ja sosiaaliset
osatekijät.

3.1.1 Opettajien
yhteistyön ja verkosttumisen edistäminen
Vahva motivoiva tekijä kestävien toimien toteuttamisessa omaa jatkuvaa ammatillista oppimista
(CPD) kohtaan on verkottuminen muiden opettajien
kanssa. Saman koulun yksittäisten opettajien,
eri koulujen (esim. kouluklusterien) tai teemoihin
liittyvien alueellisten ja kansallisten eturyhmien
välillä voi syntyä kumppanuuksia.
CPD-ohjelmien yhteistoiminnallinen suunnittelu
voi vaikuttaa paljon opettajiin, jotka muodostavat
vertaisryhmiä, tukevat toisiaan «kriittisinä ystävinä»
tai aloittavat pysyvän yhteistyön yksittäisten
koulujen välillä.
LINKS-verkostossa on useita hyviä esimerkkejä
oppimisyhteisöjen rakentamisesta CPD-ohjelmiin,
joissa kokemusten vaihto tapahtuu pidemmän ajan
kuluessa. On myös osoittautunut onnistuneeksi
kohdistaa CPD:tä opettajien tiimeihin yksilöiden
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sijaan - joko samasta koulusta tai eri kouluista - ja
edistää yhteistä opetusmenetelmien kehittämistä
ja arviointia.
Koulujen johtavilla opettajilla on tässä ratkaiseva
rooli, sillä ne tarjoavat aikaa ja tilaa yhteistyöhön
ja varmistavat innovaatioystävällisen ilmapiirin
kouluissaan. Tehokkaissa CPD-ohjelmissa otetaan
siis koulujen johtavat opettajat mukaan koulutustoiminnan suunnitteluun, organisointiin ja arviointiin
ja ylläpidetään viestintää rehtoreiden kanssa.

3.1.2 Kuinka lisätä
tavoittavuutta
CPD-palveluntarjoajat joutuvat usein kohtaamaan,
että sama ryhmä ihmisiä osallistuu hankkeisiin ja
työpajoihin. Koulujen kanssa tehtävän yhteistyön
kestävyyden ja laajan vaikutuksen kannalta
ratkaiseva tekijä on siksi kehittää tehokkaita
lähestymistapoja kouluihin, jotka eivät vielä ole
mukana ohjelmissa.
Ei ole olemassa yhtä tapaa aloittaa yhteistyötä
koulujen kanssa; jotta saavutettaisiin mahdollisimman monia kouluihin ja opettajia, on hyödynnettävä
erilaisia menetelmiä.

Se on usein esteenä uusien
tulokkaiden osallistumiselle monimutkaisiin ja
haastaviin hankkeisiin. Siksi on järkevää tarjota
myös matalan kynnyksen mahdollisuuksia aloittaa
CPD-ohjelmat. Erityisen tehokkaiksi osoittautuneet
lähestymistavat ovat sellaisten materiaalien ja
menetelmien testaaminen, joita voidaan käyttää
suoraan luokkahuoneessa, lyhyen aikavälin
työpajat tai alueellisesti järjestetyt tapahtumat,
joissa painotetaan sosiaalista osaa. Runsas
henkilökohtaisten yhteystietojen verkosto voi
olla hyödyllinen kaikissa yhteistyön aloittamismuodoissa. Vielä tärkeämpää on, että koulut ja
opettajat näkevät aina sen hyödyn, jota yhteistyö
voi tuoda heille; tyypillisesti opettajat eivät osta

markkinointiin perustuvaa ajatusta, vaan heidän
täytyy nähdä todisteita koulutuksen hyödystä.

3.1.3 Olemassa olevien
kumppanuuksien
vahvistaminen
Kumppanuuksia voidaan har voin määrätä
ylhäältä alaspäin. On lupaavampaa rakentaa ja
edistää yksilöiden tai koulujen välisiä yhteyksiä.
Kumppanien valinnan vapaudella on tärkeä rooli
siinä, miten tällainen kumppanuus voi kehittyä
joustavasti ja kestävästi. CPD-ohjelmat, jotka
antavat kouluille mahdollisuuden valita oman
konsortionsa, ovat joskus parempia kuin jäykät
organisaatiomuodot.

3.1.4 Kumppanuuksien
luominen kaikilla
CPD-organisaation
tasoilla
Yksittäisten opettajien tai koulujen lisäksi myös
CPD-organisaation sisällä vakaan ja jatkuvan
kumppanuuden luominen on osoittautunut hyödylliseksi. Näihin kuuluu strategisten ja poliittisten
sidosryhmien sekä pedagogisten ja tieteellisten asiantuntijoiden pitkäaikainen sitoutuminen
ohjauskomiteoihin intensiivisen sitoutumisen ja
tiukan jatkokehityksen helpottamiseksi.
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3.2 Laaja CPD-malli
LINKS-instituutiot perustavat laajan jatkuvan
ammatillisen oppimisen (CPD) organisaation
mallin, joka mahdollistaa kestävän yhteistyön eri
muodot opettajien, koulujen ja CPD-palvelujen
tarjoajien välillä.
Organisaatiomuodon valinta vaikut taa
kumppanuuksien perustamiseen ja ylläpitoon.
Laajan, säännöllisen kasvokkain tapahtuvan
koulutuksen lisäksi opettajan uralla on aikoja,
kun tarvitaan upotettavaa jatkuvaa ammatillista
oppimista (CPD).
Verkko/etäopiskelu-CPD:hen voivat osallistua
opettajat, jotka eivät maantieteellisistä tai taloudellisista syistä voi mennä kursseille tai työpajoihin.
Pitkän aikavälin yhteistyön ja innovoinnin aikaansaamiseksi tarvitaan kuitenkin myös henkilökohtaisista
yhteyksistä tuettuja kumppanuuksia, ja ainakin
satunnaisesti kasvotusten toimintaa.
Intensiivikurssit, jotka järjestetään koulun
ulkopuolella, antavat opettajille «ajattelutilan»,
joka on poissa koulun jokapäiväisestä elämästä,
jotta he voivat pohtia, mitä he ovat oppineet, ja
kuinka he voivat mukauttaa opetustaan. Aika
jakaa kokemuksia eri koulujen kollegojen kanssa
on myös korvaamaton.
Muina aikoina tarvitaan lyhyempää koulutusta
erityisestä opetuksen näkökulmasta (esimerkiksi
puoli päivää, jos tarkastellaan uusia lähestymistapoja energian käsitteen opettamiseen).
CPD-palveluntarjoajien alueellinen verkosto voi
vastata tällaisiin paikallisiin tarpeisiin ja toteuttaa
CPD:tä koulussa.
Hankkeet ovat yleensä monimutkaisempia ja
aikaa vievempiä, mutta ne antavat opettajille
mahdollisuuden vastata paikalliseen tilanteeseen
ja reagoida joustavasti muuttuviin olosuhteisiin.
Projektin toteuttamiseen tarvittavat diskurssit
luovat yhteisen pohjan sisällön ja filosofian kannalta
ja muodostavat siten hyvän lähtökohdan entistä
vaativammille yhteistyöhankkeille.
CPD:n alueelliset painopistealueet mahdollistavat
työskentelyn koko koulun (sisäisen koulukoulutuksen) tai useamman alueen koulun kanssa. Näin
muodostuvilla suhteilla on suuri mahdollisuus
jatkua CPD-toiminnan lopettamisen jälkeen.
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Kansalliset CPD -ohjelmat mahdollistavat
opetuksen nykyisten haasteiden pedagogisdidaktisen arvioinnin opetuksessa ja kasvatus- ja
luonnontieteiden johtavien tulosten sisällyttämisen
opetukseen. Tällaiset kokemukset voivat olla hyvin
motivoitavia yksittäisille opettajille CPD-ohjelmiin
osallistumiseksi pitkällä aikavälillä ja kertautua
opettajien ympäristöissä. CPD-palveluntarjoajien
osalta pitkäaikaiset kumppanuudet opettajien
kanssa tarjoavat mahdollisuuden räätälöidä
tarjontaa yhteisten tarpeiden mukaan.
Eurooppalaiset verkostot ja hankkeet tarjoavat
monia mahdollisuuksia luoda henkilökohtaisia
yhteyksiä eri Euroopan maiden koulujen välillä,
mikä tarjoaa hyvän pohjan moniperspektiiviselle
pohdinnalle sosiaalis-tieteellisissä aiheissa.

3.3 Kuinka tukea
koulujen pitkäkestoista
osallistumista
Koulujen osallistuminen yhteistyöhön pitkään
on jatkuva haaste, etenkin maissa, joissa CPD
ei saa rahallista tukea valtion tasolla, vaan se on
paikallisella vastuulla. Tätä haastetta ei siis voida
ratkaista vain CPD-palveluntarjoajien toimesta,
vaan se koskettaa myös opettajia, kuntia, koulun
johtajia, päättäjiä jne.
Tärkein tekijä koulujen ja opettajien osallistumisessa pitkäaikaiseen yhteistyöhön on kuitenkin
se, että he saavat hyötyä CPD:stä. Luonnollisesti
koulut ja opettajat itse eivät tee ponnisteluja
osallistumiseen toimintaan, jota he eivät arvosta.
Kun tämä perusta on luotu, opettajat ja koulut
voivat itse ottaa aktiivisen roolin pitkän aikavälin
CPD:n mahdollistamiseksi itselleen.
Opettajat itse ovat usein kiinnostuneita osallistumaan pitkän aikavälin CPD:hen, mukaan lukien
opettajatiimiin, jos heidän koulunsa sitä tukevat,
ja suurin haaste on vapauttaa heidät opetustehtävistään tähän tarkoitukseen.
LAATIKKO 10

Yksi esimerkki on LUMA Finland -ohjelman
alahanke Matikkakukko, jossa opettajat
vapautettiin opetustehtävistään kuudeksi
päiväksi, ja kunnat maksoivat sijaisten palkkoja.
Tämän taustalla oleva ajatuksena oli, että jos
opettaja osallistuu CPD-tapaamisiin, se voi
myös hyödyttää hänen kollegojaan jossain
määrin, ja näin tämä kunnallinen tuki auttaa
lukuisia opettajia. Tämäntyyppiset sopimukset
tehdään aina erikseen jokaiselle hankkeelle,
ja ne toteutuvat paljon helpommin, kun kaikki
kolme osapuolta (LUMA, koulut, paikalliset
päätöksentekijät) ovat mukana näissä
neuvotteluissa.
Tämän edellä mainitun skenaarion toteuttamiseksi CPD-palveluntarjoajan on oltava aktiivinen
ja tiiviissä yhteydessä opettajien ryhmiin, sillä
vain siten opettajien pitkäaikaista osallistumista
voidaan tukea.

Tuottavien suhteiden luominen tiimien ja sitoutuneiden laitosten välille vaatii aikaa, ja on varmistettava,
että tämä aika pysyy käytettävissä koko hankkeen
keston ajan. Tämän vuoksi koulun rehtorin on
annettava tämä aika luokkien ja opettajien
aikatauluihin.
Monia keinoja voidaan käyttää yhteistyön
edistämiseen ulkopuolisten laitosten kanssa:
-- kontaktioppiminen: kokous ja CPD;
-- etäopiskelu virtuaaliluokkien ja MOOC: ien
kautta
-- pääsy jakamisalustalle, jonka tarkoituksena
on vaihtaa resursseja ja pitää yhteyttä toisten
kanssa kontaktitapaamisten välillä.
-- pääsy jakamisalustalle, jonka tarkoituksena
on vaihtaa resursseja ja pitää yhteyttä toisiaan
vastaan.
Verkko on paikka, jossa ihmiset voivat pohtia omia
kokemuksiaan ja
 antaa palautetta muille mukana
oleville. Se on ensiarvoisen tärkeää käytäntöjen
parantamiseksi. Jos hankkeen kesto on 5 vuotta,
sen uskotaan riittävän takaamaan jälkiviisaus ja
palaute, jotka ovat välttämättömiä.
Jokaisen yläkoulun ydintyöryhmän ohella, projekti
on myös keino motivoida ja kannustaa muita
opettajia luomaan ja kokemaan uusia menetelmiä
tutkija- ja CPD-kouluttaja-kontaktiensa avulla.
Ehdotus ohjelmista, joilla on erilaiset koulutustasot (perus- ja jatkokurssit), tukee opettajien
osallistumista pitkällä aikavälillä, jotta hankitut
käytännöt voidaan asteittain yhdistää. Monitasoiset koulutuskurssit sisältävät kompleksisen
johtamisen, esimerkiksi tarvittavien resurssien
osalta, mutta ne voidaan myös paikallisella tai
alueellisella tasolla.
Monipuolisten koulutusohjelmien toteuttaminen on
osoittanut, että koulujen välisen suhteen jatkuvuus
voidaan saavuttaa eri tavoin.
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Esimerkiksi Italiassa ANISN-IBSE-koulutuskeskukset tarjoavat laajan valikoiman koulutuksia, jotka
on suunnattu kaikille opettajille ilman rajoituksia tai
erityisiä vaatimuksia liittymisajankohdasta. Näin
kouluilla on mahdollisuus tyydyttää monipuoliset
koulutustarpeet.

ABE-hanke puolestaan on jäsennellympi
koulutushanke, joka on seurausta opettajille ja
kouluille asetetuista erityisistä rajoituksista ja
vaatimuksista. Tuloksena on verkostojen varhainen
homogeeninen muodostuminen, ja verkostot ovat
sovitettu tarpeiden ja samankaltaisuuden mukaan
(ks. Edellä laatikot 7 ja 8).

3.4 Omistajuus
«Koulussa oppimisorganisaationa henkilökunta
on täysin sitoutunut tunnistamaan oman jatkuvan
ammatillisen oppimisensa tavoitteet ja painopisteet
koulun tavoitteiden ja oppilaiden oppimistarpeiden
mukaisesti, kuten koulun kehittämissuunnitelmassa
on määritelty» (OECD 2016).
The Centre for the Use of Research and Evidence
in Education (CUREE) tekemässä laajassa yli 20
000 artikkelin kirjallisuuskatsauksessa todettiin,
että tehokkaan jatkuvan ammatillisen oppimisen
(CPD) avulla opettajat voivat kehittää oppimisensa
omistajuutta. Heille tulee tarjota mahdollisuuksia
tunnistaa tai tarkentaa omaa oppimisen painopistettään ja ottaa jonkinasteinen johtajuus CPD:hen.
Myönteisiä tuloksia saatiin myös ohjelmissa,
joissa opettajat pystyivät toimimaan yhteistyössä
kollegojensa kanssa, luoden omistajuutta kollektiivisen vastuun kautta toistensa oppimisesta
(CUREE, ‘Continuing professional development
(CPD): the evidence base’ https://www.nationalcollege.org. uk/cm-mc-lpd-resource-cpd-evidence.
pdf).
Kulttuurilliset ja käytännön muutokset kouluissa
ovat todennäköisempiä, kun opettajat ja koulun
johtajat työskentelevät yhdessä oman jatkuvan
ammatillisen oppimisen tarpeidensa tunnistamiseksi, ja opettajat osallistuvat aktiivisesti halutun
muutoksen aikaansaamiseen (Kudenko ym., 2018).
Näin ollen jatkuva ammatillinen oppiminen ei tulisi
olla jotakin opettajiin kohdentuvaa, vaan jotakin
heidän kanssaan tehtävää.
Kun opettajia tuetaan ammatillisissa yhteistyössä
oppimisyhteisöissä, sekä kouluissa että koulujen
välillä, kollegiaalisuus voi edistää opettajien omaa
yhteistä näkemystä itsensä kehittämisestä, ja
se voi edistää tutkimus- ja innovaatiokulttuuria.
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Tutkimukset osoittavat, että tällä on myönteinen
vaikutus sekä opettajien motivaatioon pysyä
ammatissa että niiden opettajien urakehitykseen,
jotka johtavat yhteistyöhön.
Koulun kykyä kehittyä voi kuitenkin rajoittaa
opettajien lisääntynyt työmäärä, ellei työaikaa
osoiteta reflektioon ja yhteistyön kannalta. Lisäksi
koska kouluilla ei usein ole valmiuksia ja asiantuntemusta, joka on tarpeen aihepiirikohtaisen CPD:n
toteuttamiseksi sisäisesti, vaikutus oppilaiden
tuloksiin voi olla rajallinen ilman ulkopuolisten
tieteellisen koulutuksen asiantuntijoiden antamaa
panosta, joka voi tarjota tutkittuja esimerkkejä
tehokkaista käytänteistä ja oppilaiden oppiaineiden
tietämyksen lisäämistä. (Kudenko et al., 2018)
Siksi, jotta opettajat voivat säilyttää omistajuutensa oppimisessaan, tukea ja ohjausta on
tarjolla opettajille, kollegoille ja koulun johtajille,
ja opettajilla on mahdollisuus osallistua moniin
osapuoliin vaikuttavaan jatkuvaan ammatilliseen
oppimiseen, yhdistetty malli, jossa yhdistyvät
koulun ja opettajan edut itsensä kehittämiseen
ulkoisesti tarjottujen aiheiden perusteella on
suositeltavaa.
(Kudenko, I. Hoyle, P. and Dunn, B (2018) ‘The value
of school partnerships in improving primary science
teaching: a comparison of two PD engagement
models’).

3.5 Tutkimusperustaisuus
(tieteellinen,
kasvatustieteellinen)
Kouluilla oppilaitoksina ja opettajien ja oppijoiden
yhteisöinä on ratkaiseva merkitys tutkimusperusteisen innovoinnin kulttuurin edistämisessä
STEM-opetuksessa. Toisaalta tieteenalat ja
toisaalta kasvatustieteet on pidettävä luonnontieteiden opetuksen viiteteorioina. Tehokas jatkuva
ammatillinen oppiminen (CPD) antaa opettajille
mahdollisuuden seurata tutkimusta, kehitystä
ja havaintoja molemmilla tieteenaloilla. Tämä on
tärkeää, koska vain tällainen kaksinkertainen
tuki opettajille parantaa heidän tietämystään ja
ymmärrystään ja auttaa heitä tukemaan opiskelijoiden oppimista parhaalla mahdollisella tavalla.
Mitä tulee koulujen yhteistyöhön luonnontieteilijöiden kanssa, viittaamme myös oppaaseen
«Tutkijoiden kanssa työskentely», jossa tätä
näkökohtaa selitetään yksityiskohtaisesti.
Seuraavissa alaluvuissa käsitellään koulujen
roolia nykyisten kasvatustieteiden tutkimustulosten integroimiseksi STEM-aiheisiin ja opettajien
jatkuvaan ammatilliseen oppimiseen.
Koulut ovat paikkoja, joissa nykyiset kasvatustieteellisiä tutkimustuloksia sovelletaan käytännössä,
mutta myös silloin, kun opetustieteet saavat
perustan opetusteorioiden kehittämiselle.
Kuten muissakin yhteiskuntatieteellisissä ja
kasvatuksellisissa yhteyksissä, lähestymistavat,
joissa yhdistyvät empiirisesti hankitut kasvatustieteelliset tulokset konkreettisten käytännön
parannusten kehittämiseen, ovat yhä tärkeämpiä
STEM-opetuksessa ja sen ammatillistamisessa.
Siksi LINKS-kumppanit pitävät kouluja paitsi
vastaanottajina myös opetuksen tutkimuksen
konteksteina ja kasvatustieteellisten tulosten
tuottajina.
Nykyaikaisessa CPD:ssä otetaan huomioon
tämä yhä aktiivisempi ja tutkimukseen liittyvä
koulujen rooli, ja se tukee opettajia ja kouluja
rakentamalla heille asianmukaisia pätevyyksiä
reflektiivisen käytännön ja vaikuttavuustutkimuksen alalla. Keskitason laitokset, kuten
monet LINKS-kumppanit, edustavat koulujen
ja tutkimuksen välistä yhteyttä. He levittävät
ja selittävät kasvatus- ja luonnontieteellisiä

tutkimustuloksia kouluille ja auttavat kehittämään
niihin perustuvia konkreettisia opetusmenetelmiä ja -materiaaleja. Tämä tarkoittaa, että
CPD tuo nykyisten kasvatustieteiden tulokset
opettajien saataville ja tulee niiden soveltamista
käy tännös s ä . Lis äksi havaitsimme, et tä
CPD-palveluntarjoajat ovat ratkaisevan tärkeitä
tutkimusperustaisen opetuksen kehittämisen
metodologisten lähestymistapojen edistämisessä,
käytännön tutkimuksessa ja toimintatutkimuksessa
sekä asianmukaisissa vaikutusten arviointitavoissa.
Vaatimus teoriapohjaisesta kehityksestä ja reflektiivisestä käytännöstä ei kuitenkaan ole pelkästään
kouluille ja opettajille suunnattu, vaan se koskee
myös CPD-palveluntarjoajia. LINKS-kumppanit
vaativat siksi seuraavien näkökohtien huomioimista
opettajien jatkuvassa ammatillisessa oppimisessa,
mutta myös CPD-palveluntarjoajien rakenteissa.

3.5.1 CPD:n tutkimusperustainen kehitystyö
Jatkuvan ammatillisen oppimisen (CPD) rakenteelliset ehdot voivat tuoda merkittävän panoksen
siihen, että koulut jatkuvasti suuntaavat kohti
tuoreita luonnontieteiden oppimisen tuloksia kohti
ja kehittävät edelleen omia käytänteitään tutkimustiedon ja teorian avulla. CPD-ohjelmat, jotka ovat
iteratiivisia ja kestoltaan keskipitkiä tai pitkiä,
muodostavat hyvän perustan tutkimusperustaiselle koulun kehittämiselle. Moni-institutionaaliset
CPD-ohjelmat, joihin on integroitu yliopiston
ka svatu stiete e lline n tu tk imu s, e dist ävät
reflektiivisen ja tutkimustuloksiin perustuvan
opetuskulttuurin luomista.

3.5.2
Toimintatutkimuksen
edistäminen kouluissa
CPD-palveluntarjoajat kannustavat kouluja
yhdistämään pedagogisen oppimisen ja opetustapojen käy tännön kehittämisen toistuvissa
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toimintatutkimusjaksoissa. Luomalla yhteyksiä
paikallisen tietämyksen ja kasvatustieteen
havaintojen välillä, koulut voivat kyseenalaistaa niiden implisiittiset opetuksen ja oppimisen
teoriat ja saada teoreettisia näkökulmia tiettyyn
kontekstiin.
Toimintatutkimuksen metodologiset lähestymistavat, kuten «kriittisten ystävien» -käsite tai ulkoisen
palautteen ja eri menetelmien välisen itsearvioin-

nin triangulaatio,ovat hyödyllisiä, jotta voidaan
tarkastella kattavasti luokkahuoneessa olevia
haasteita ja pystytään toteuttamaan kohdennettuja
toimenpiteitä.
Pitkän aikavälin tiimiorientoituneet CPD-ohjelmat
auttavat rakentamaan asianmukaisen metodologisen osaamisen yksittäisissä kouluissa ja luomaan
opettajien keskuudessa reklektiivisen käytännön
hengen.

3.6 Tunnustukset ja palkkiot
Innovaatiot ja jatkuva ammatillinen oppiminen
edellyttävät kouluilta ja opettajilta korkeaa
sitoutumista ja huomattavaa aikaa ja vaivaa.
LINKS-kumppanit toivovat että tätä sitoumusta
arvostetaan ja se tunnustetaan aineellisesti, ja
siten kannustetaan muita kouluja osallistumaan
CPD-ohjelmiin.
LAATIKKO 11

Yhdistyneessä kuningaskunnassa verkoston
tunnustamisjärjestelmät ja palkinnot antavat
yksilöille, osastoille, kouluille ja korkeakouluille
mahdollisuuden osoittaa vaikutuksensa nuoriin,
motivoimalla heitä jatkamaan ammatillista
oppimista ja pysymään opettajan ammatissa.

Koulujen ja opettajien tunnustaminen ja palkitseminen Suomessa tapahtuu enimmäkseen
julkisissa tapahtumissa, ja tällä hetkellä on
kaksi tärkeää tapaa palkita niitä.

Enthuse-juhlapalkinnot

Yksi tapa tunnustaa kouluja on järjestää
tieteellisiä messuja, kuten StarT-festivaaleja,
ja palkita kouluja ja opettajia erilaisin perustein.

ENTHUSE AWARD FOR EXCELLENCE IN STEM
TEACHING - ALAKOULU

Parhaat hankkeet palkitaan paikallisella ja
kansallisella tasolla, ennalta määriteltyihin
kriteereihin perustuen. Nämä palkkiot voivat
vaihdella suuresti: pieniä tuotteita, lahjakortteja
ja rahaa on käytetty. Tämän lisäksi useimmat
aktiiviset koulut ja opettajat voidaan palkita
lahjakortilla.
Toinen tunnustamisen muoto tapahtuu
vuosittaisilla LUMA-päivillä, joissa tunnetuimmat LUMA-toimijat palkitaan rahapalkinnoilla.
Vaikka nämä palkinnot eivät olekaan
yksinomaan STEM-opettajille, palkintoja saavat
STEM-koulutusten aktiivisimmat opettajat ja
koulut.
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LAATIKKO 12

Näissä vuosittaisissa palkinnoissa on kuusi
luokkaa:

Palkinto on tarkoitettu perusopettajille,
jotka ovat osoittaneet jatkuvaa vaikutusta
STEM-opetukseen ja oppimiseen.
ENTHUSE AWARD FOR EXCELLENCE IN STEM
TEACHING – YLÄKOULU JA LUKIO
Tunnistamalla opettajat, jotka ovat kehittäneet
STEM-koulutuksen näkökohtia lukioissaan.
ENTHUSE AWARD FOR EXCELLENCE IN STEM
TEACHING – JATKO-OPINNOT
Pa lk into on t a r koitet tu op et t ajille ja
jatko-opettajille, jotka ovat kehittäneet
STEM-aiheopetusta organisaatiossaan
AWARD FOR EXCELLENCE IN STEM TEACHING –
TEKNIKOT JA TUKIHENKILÖSTÖ

Teknikot ja tukihenkilöstö ovat elintärkeitä
STEM-koulutuksen kannalta, ja tämä palkinto
tunnustaa ja arvostaa niitä, jotka osallistuvat
korkeimpaan tasoon.
AWARD FOR SCHOOL AND COLLEGE LEADERSHIP
IN STEM
Tämä palkinto on tarkoitettu keski- ja
ylimmille johtajille, jotka ovat tehokkaasti
tukeneet STEM-oppiaineita kouluissaan tai
korkeakoulussaan.
ENTHUSE PARTNERSHIP OF THE YEAR
ENTHUSE-kumppanuudet ovat ainutlaatuinen
paikallinen yhteistyö koulujen kanssa, jotka
kehittävät STEM-aiheen opetusta ja oppimista,
ja tämä palkinto tunnustaa näiden liittojen
suuren vaikutuksen.

Minulle opettajana etu oli samanhenkisiä
opettajia ja ammattilaisia, jotka ovat yhtä
innokkaita edistämään STEMia kuin minä.
Oli mukavaa tehdä uusia kontakteja ja jakaa
ideoita ja projekteja. Oli mielenkiintoista
nähdä Skotlannin opetussuunnitelman ero
Yhdistyneessä kuningaskunnassa ja linkit.
Ison-Britannian palkinnon voittaminen oli
shokki! Se on avannut minulle henkilökohtaisesti
ovia ja mahdollisuuksia. Olen Länsi-Lothianin
perustutkimuksen kehityspäällikkö ja perustutkimuksen opetuksen luottamusalan Sustain
and Extend -ohjelma. Työskennellessään
West Lothianin Young Workforce -ryhmän
kanssa STEM-mahdollisuuksien, kuten
STEAM-sarjojen, kehittäminen ja panostaminen
oppimiseen. Tämä ei olisi tapahtunut, jos voitit
palkinnon, ja minä olen siitä ikuisesti kiitollinen.

Nicola Connor on luokkaopettaja
Peel-peruskoulussa, Livingston, West
Lothian ja vuoden 2018 ENTHUSE-palkinnon
voittaminen STEM-opetuksessa - Primary.
Tässä hän kuvailee palkinnon voittamisen
vaikutuksia:
«ENTHUSE Celebration Award -palkinnon
voit taminen peruskoulun luokassa on
vaikuttanut suuresti kouluun. STEM-työn profiili,
koulu, opettajat ja oppilaat ovat nousseet
palkinnon voittamisen jälkeen.
Koulun yhteisö on tietoinen siitä, mitä oppilaat
ovat oppineet ja osallistuneet niihin ja ovat
hyvin tukevia. Olemme osallistuneet uusiin
oppimismahdollisuuksiin uusien kumppaneiden kanssa lisääntyneen profiilimme vuoksi,
ja on ollut hienoa nähdä koulujen oppilaiden
motivaatio ja innostus.
Kuvat 6 ja 7. ENTHUSE-juhlagaala
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4
Suositukset koulujen
jatkuvan ammatilliseen
oppimisen (CPD)
edistämiseksi
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Jatkuvan ammatillisen
oppimisen (CPD) tarjoajille
1. Edistetään laajaa valikoimaa kumppanuuksia
koulujen kanssa.
2. Opettajien tulee osallistua omien jatkuvan
ammatillisen oppimisen (CPD) kehittämistarpeidensa päättämiseen, ja niiden olisi myös
sovitettava yhteen koulun kehittämissuunnitelman kanssa.
3. Edistetään opettajien osallistumista koulujen
tiimeihin ja edistetään sellaisten oppimisyhteisöjen luomista kouluihin, jotka liittyvät muiden
koulujen tiimeihin paikallisilla, kansallisilla ja
kansainvälisillä tasoilla.
4. Rehtoreiden on tunnustettava opettajien
oppiminen CPD:n kautta, kun opettajat ovat
sitoutuneet keskustelemaan uusista ideoista
ja käytännöistä kollegojen kanssa tullessaan
takaisin kouluun CPD-koulutuksesta.
5. Otetaan koulujen johtajat ja koulun henkilökunta
mukaan koulutustoiminnan suunnitteluun,
järjestämiseen ja arviointiin
6. CPD: n vaikutusta on arvioitava sen jälkeen,
kun opettajilla on ollut riittävästi aikaa uusien
käytäntöjen sisällyttämiseen opetukseen, ja
opettajia olisi tuettava tämän vaikutuksen
mittaamisessa, jotta he voivat tulla CPD: n
strategisiksi käyttäjiksi ad hoc -käyttäjien
sijasta.
7. Edis tet ä ä n vä lit a s on joht a mis m a llie n
kehittämistä (tarjoamalla myös erityisiä
koulutuskursseja) opettajien koulutuskokemusten parantamiseksi ja hyödyntämiseksi
suunnittelemalla tiloja ja osoittamalla aikaa
jakamiseen ja levittämiseen kouluissa.
8. Sulautettu CPD-tarjonta voi paremmin vastata
koulujen ja opettajien tarpeisiin pitkällä
aikavälillä.
9. Luonnontieteen opetuksen asiantuntijoiden
ulkoinen panos on välttämätöntä, jotta voidaan
tarjota tutkimustietoon perustuvia esimerkkejä
koulujen tehokkaasta käytännöstä, tuoda esiin
uusia ideoita ja parantaa opettajien tietämystä.
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Ministeriöille ja
opetusviranomaisille
1. Ministeriöiden olisi tarjottava rahoitusta
jatkuvan ammatillisen oppimisen (CPD)
tukemiseen koulutasolla.
2. Kouluviranomaisten tulisi laskea tietty
CPD-projekti työaikana (esim. ohjausryhmien
jäsenyydet).
3. Välitason instituutioiden riittävä infrastruktuuri
mahdollistaa opetusmateriaalien lainaamisen
sekä koulujen yksilöllisen tuen.
4. CPD:n pitäisi olla ilmaista kaikille opettajille.
CPD olisi myös järjestettävä siten, että koulut/
kunnat kattavat kustannukset, ei opettajat.
5. Olisi toivottavaa luoda järjestelmä, jossa koulut
saisivat aineettomia tai aineellisia palkkioita
CPD-toimintojen suorittamisesta.
6. Malli, jossa yhdistyvät koulun ja opettajan edut
opetuksen kehittämisessä ulkoisesti tarjotun
aihepiirikohtaisen jatkuvan ammatillisen
oppimisen avulla on suositeltava.
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