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Sisältö

• Averko opettajien 
digipedagogisen osaamisen 
kehittäjänä

• POD – Päivitä opettajuus 
digiaikaan -toimintamalli

• Tutkittua tietoa opettajien 
osaamisen kehittämisen 
toimintamallien rakentamiseen

• Neljä tekijää opettajuuden 
päivittämisessä digiaikaan
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Averko
• Verkko-opetusta ja -opiskelua 

vuodesta 1997

• Kehittämistutkimusta: yli 100 
julkaisua

• Opettajien digipedagogisen 
osaamisen kehittämistä

Esimerkkejä vuosien varrelta:
- Verkkotutorkoulutus (& Kokkolan 
yliopistokeskus)
- Averko-opettajien ryhmäkehityskeskustelut 
- VertaisPlaza - osaamisen vaihtotori 
- eMentorointi sisällöntuotannon tukena 
(VirtuaaliAMK-verkosto)
- Autenttisen oppimisen virtuaalinen 
benchmarkkaus (VirtuaaliAMK-verkosto & kv-
yhteistyö)
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Uudenlaisia 

amk-opettajan 

osaamisen 

kehittämisen 

toimintamalleja?



Päivitä opettajuus digiaikaan:  POD 1 -koulutus

- yhteistyössä Kokkolan yliopistokeskuksen luokanop. aikuiskoulutuksen kanssa 

- 4-6 op

- 10 koulutuspv

- kehittämistehtävä 

3-4 hengen ryhmissä
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Päivitä opettajuus digiaikaan: POD 2
- tavoitteena on innostaa ja tukea opettajia digipedagogisten 

taitojensa jatkuvassa kartuttamisessa vertais- ja 
yhteiskehittämisen keinoin

- kytkeytyy kiinteästi oman työn kehittämiseen 

POD 2 -koulutuksen suoritettuaan osallistuja (=amk-opettaja)

• on löytänyt käytännön keinoja uudistaa opetustaan

• tunnistaa koulutuksen digitalisaation ajattelu- ja työtapoja ja 
käyttää niitä opetuksensa uudistamisessa 

• tunnistaa vertaisoppimisen voiman jatkuvassa osaamisen 
kehittämisessä ja 

• saa kokemuksia digiajan tiimityön, yhteisöllisen 
tiedonrakentamisen sekä

• jakamisen ja kokeilukulttuurin merkityksestä uudistuvalle 
koulutukselle
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Päivitä opettajuus digiaikaan: POD 2 
- Koulutuksen ytimen muodostaa oman opintojakson tai sen 
osan uudistaminen vertaisten tuella. 

- Tätä tuetaan teemakoulutuksilla, jotka koostuvat
– ennakkotehtävästä, 

– yhteissuunnittelua vertaisten tuella ja aktivoivia 
oppimismenetelmiä hyödyntävistä (3 x 2 h) tapaamisista, 

– joiden välissä on itsenäisiä/ryhmissä 
toteutettavia välitehtäviä sekä 

– koulutusbrunssista, jossa esitellään oma toteutunut 
opintojakso. 

- Osallistumisen edellytyksenä on kehitettävä opintojakso ja 
sitoutuminen tulosten jakamiseen (artikkeli, video, posteri). 

- Lukuvuosittain järjestetään viisi erilaista koulutusmoduulia, 
joista kukin voi valita itseään kiinnostavan teeman / teemoja.

- Osaamismerkkejä ansaitaan osallistumalla 
koulutusmoduuleihin ja osoittamalla osaamistaan. 



#uusiarviointicentria #podcentria
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Tutkittua tietoa osaamisen kehittämisen 

toimintamallien rakentamiseen 
- situated learning (Collins 1988; Brown ym. 1989), community of practice (Lave & 

Wenger 1991), design based research (Reeves ym. 2005) 

Autenttisen oppimisen elementit (Herrington ym. 2010)

1) autenttinen konteksti (Authentic context)

2) autenttiset tehtävät (Authentic tasks)

3) asiantuntijaosaaminen (Expert performances)

4) monipuoliset näkökulmat (Multiple roles and perspectives)

5) yhteisöllinen tiedonrakentelu (Collaborative construction

of knowledge)

6) reflektio (Reflection)

7) artikulaatio (Articulation)

8) ohjaus ja valmennus (Coaching and scaffolding) 

9) autenttinen arviointi (Authentic assessment)



http://authenticlearning.info/AuthenticLearning/Home.html



Opettajien digipedagogisen osaamisen kehittämisen 

keskeisiä periaatteita

Autenttisen oppimisen 

elementit

Averkon tutkimukset  (ks. esityksen lopussa)

autenttinen konteksti (1) 

tehtävät (2)

kytkeytyminen konkreettisesti omaan 

opetustyöhön, omasta kehittämistarpeesta 

(motivaatio, kiinnostus) nousevat yksilölliset 

valinnat ja joustavat polut (moduuleista jatkumo)

asiantuntijaosaaminen (3)

useat näkökulmat (4)

yhteisöllinen

tiedonrakentaminen (5)

ohjaus (8)

vertaiskehittäminen (yhteinen jaettu kohde), 

vertaisoppiminen, tuki toisilta opettajilta, 

benchmarkkaus, mentorointi (asiantuntija- ja 

vertais-), avoin innostava yhdessä kokeilu (sis. 

ped. mallit ja digivälineet)

reflektio (6), 

artikulaatio (7) 

arviointi (9)

uudistamisen / kokeilujen reflektiivinen ja tutkiva 

tarkastelu, työkaluja ja tilaa itse- ja 

vertaisarviointiin, opitun jakaminen  koko yhteisö

voi oppia, osaamisperustaisuus (osaamismerkit) 



Neljä tekijää opettajuuden päivittämisessä

digiaikaan

Opettajan 
digiloikka

Strateginen
johtaminen

Digiväli-
neet ja 
-mene-
telmät

Opettajuuden 
uudistuminen

Vertais-
oppi-
minen

Leppisaari & Vainio 2015, 

Leppisaari ym. 2015

Ks. Fullan & Langworthy, 2014; 

Brooks & Gibson, 2012; Murray & 

Zoul, 2015; Phillips, 2005; Ryymin, 

2015

yhteisöllisyys

pedagogiikka

digitaalisuus



Miten kehittää ja levittää POD-mallia?

- Toisen vaiheen pilotointien tulosten analysointi ja 

toimintamallin hiominen 

- Teemamoduuleista aineksia ryhmämuotoiseen 

Peda-polku -tukiprosessiin

- Opettajien osallistaminen ja sitouttaminen osaamisensa 

kehittämisen suunnitteluun (digiagentit)

- Opettajien työkuorman vaikutus osallistumiseen 

 pedagoginen strateginen johtaminen / tahtotila

- Oman työn tutkivan kehittämisen vahvistaminen 

- Alueellinen ja verkostoyhteistyö 
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