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Erityisavustukset korkeakouluille opettajankoulutuksen kehittämishankkeisiin

Korkeakouluille opettajankoulutuksen kehittämishankkeisiin suunnattavan toisen erityisavustuksen tavoitteena on jatkaa
Opettajankoulutuksen kehittämisohjelman toimeenpanoa ja edistää ohjelman tavoitteiden toteutumista.
Koordinoiva
korkeakoulu
Helsingin yliopisto
Helsingin yliopisto
Helsingin yliopisto

Hanke
Kansallinen arviointiosaamisen kehittämisverkosto – KAARO
Varhennettu kieltenopetus – Kielten opetuksen ja opettajankoulutuksen kehittäminen

Myönnettävä
avustus (EUR)
1 000 000
300 000

Itä-Suomen yliopisto
Itä-Suomen yliopisto

Oppilaiden sitoutuminen opiskeluun ja oppimisen arviointi digitaalisesti intensiivisessä
lukion luonnontieteiden projektioppimisessa
Monikatsomukselliset oppimisen tilat varhaiskasvatuksessa – katsomuskasvatuksen
pedagogisten mallien luominen varhaiskasvatukseen
EduLeaders – kehittämis- ja tutkimushanke kasvatus- ja opetusalan johtamisen perus- ja
aineopintoihin
Oppijan oikeus – opettajan taito. Erityinen tuki ja monialainen ohjaus toisella asteella
opettajankoulutuksen kehittämiskohteena
Tutkimusperustainen vaativaan erityiseen tukeen liittyvän osaamisen vahvistaminen
opettajankoulutuksessa ja täydennyskoulutuksessa
Suuntaa LukiOpolulle!
21. luvun taidot, monilukutaito ja katsomusaineiden opettajankoulutuksen kehittäminen

Jyväskylän yliopisto

Kielipedagogiikan kehittämishanke: innovatiivisen kielikasvatuksen kartta ja kompassi - IKI

700 000

Jyväskylän yliopisto
Jyväskylän yliopisto

Suomalaisen viittomakielen opetuksen kehittämishanke
OIVA – Lasten oikeudet ja osallisuus varhaiskasvatuksessa sekä esi- ja alkuopetuksessa

120 000
500 000

Jyväskylän yliopisto

OPA – Opettajien arviointiosaaminen oppimisen osallisuuden ja tuen toteutumisen
edistäjänä
KAJO – Kasvatus- ja koulutusalan opetushenkilöstön vahvistuva johtamisosaaminen

900 000

Liikuntaa ja terveystietoa opettavien opettajien arviointiosaamisen kehittäminen
ARKTORI - Arktinen kehittyvä rehtori
Vapaan sivistystyön ja aikuisopetukseen suuntautuvien opettajien koulutuksen
kehittäminen – kohteena ikäihmisten mediakasvatus
ASKEL – Asiantuntijuuden kehittäminen varhaiskasvatuksen yliopisto-koulutuksessa

200 000
700 000
300 000

KETTERÄ KORKEAKOULU – Uusia ja vaikuttavampia malleja saamen kielen ja
saamenkielisten opettajien koulutukseen
Laaja-alaisen osaamisen arviointi formaaleissa ja informaaleissa oppimistilanteissa

750 000

Oppiainerajat ylittävä oppiminen lukiossa – innovaatio, oivallus, muutos
INNOPLAY – käsityö ja teknologiaoppiminen varhaiskasvatuksessa
Osaamisen yhteisloikka lasten itsesäätelyn tueksi – pedagogisen sensitiivisyyden
vahvistaminen varhaiskasvatusalan yliopistoverkoston yhteistyönä
Koulun pedagogisen toimintakulttuurin kolmitasoinen johtaminen – KOPETI JO
Ämnesövergripande pedagogik i det nya gymnasiets verksamhetskultur - Oppiainerajat
ylittävä pedagogiikka ja toimintakulttuuri uudessa lukiossa

400 000
750 000
350 000

Helsingin yliopisto
Helsingin yliopisto
Hämeen
ammattikorkeakoulu
Itä-Suomen yliopisto

Jyväskylän yliopisto
Jyväskylän yliopisto
Lapin yliopisto
Lapin yliopisto
Oulun yliopisto
Oulun yliopisto
Tampereen yliopisto
Tampereen yliopisto
Turun yliopisto
Turun yliopisto
Åbo Akademi
Åbo Akademi

Myönnetyt avustukset yhteensä

180 000
300 000
300 000
1 200 000
600 000
300 000
300 000

400 000

450 000

650 000

300 000
750 000

12 700 000

