Kasvatus kestävään
tulevaisuuteen –
avointa kehittämistä
18.05.2017
Sirpa Kärkkäinen*, Teija Koskela** & Päivi Rosenius**
*SKOPE, **KAPSY

Kasvatus kestävään tulevaisuuteen 5 op
• Uusi opintojakso vuodesta 2015
• 250 opiskelijaa, kolmen opettajan tiimi, myös KV-opiskelijoita
• Opintotehtävä ryhmissä: Avoin sähköinen opetusmateriaali, sen kokeilu
koulun ulkopuolisessa kohderyhmässä ja prosessin tutkimustietoon
suhteutettu raportointi. Ryhmissä tulee olla opiskelijoita eri pääaineista.
• Joustava: ei ennakko-opintoja, ei läsnäolokontrollia,
etäosallistumismahdollisuus, kaksikielinen
• Tutkimusprosessi kulkee rinnalla
• Kestävä kehitys: ekologinen, sosiokulttuurinen ja taloudellinen näkökulma –
UNESCO WORLD AGENDA 2030 http://en.unesco.org/sdgs

Opintojakson
toteutus:
opiskelijapalaute ja
kokemukset

Opettajat

Palautteen kerääminen
eri tahoilta ja sen
jäsentäminen

Materiaalien, ohjeiden,
opetuksen ja
oppimisympäristöjen
kehittäminen,
rajapintayhteistyö

Opintojakson
toteutus

Seuraavan vuoden
opintojakson valmistelu

Opettajat ja
opiskelijat yhdessä

Palautteen tulkinta ja
työstäminen
opiskelijoiden
kanssa, useampi
ryhmä kokoontuu:
vahvuudet ja
kehittämistarpeet

Uuden materiaalin
testaus, muutosten
kommentointi

Opiskelijayhteisön oma-aloitteinen
kehittämistoiminta

Opintojakso

Aineistot

Työpaja 2.

Aineistot

Työpaja 1.

1.3. klo 15-18 TK 100 (FtoF ja AC): Ryhmätyövaiheen ohjeistus.
HUOM! Ryhmätyövaiheeseen osallistuminen edellyttää
yksilövaiheen itsenäisen tehtävän suorittamista

21.2. klo 12-15 AU100 (FtoF ja AC): 3.työpaja Ympäristökasvatuksen malleja ja
menetelmiä

Aineistot

Työpaja 3.

16.2. klo 15-18 AU100 (FtoF ja AC): 2.työpaja – Kollektiivinen asiantuntijuus –
jaetut tietokäytännöt/ei-tietäminen

10.2. klo 8-11 C1 (FtoF ja AC) : 1. työpaja: Kestävä koulutus: paikallista ja
globaalia näkökulmaa

6.2. klo 15-18 TK100: aloitusluento, lähiopetus ja ACosallistuminen (tallennetaan)

n.40 kpl., 8 hlön,
moniammatillista
projektiryhmää. Työskentelyn
tukena 3-4 tuki-/ohjauskioskia,
joissa opettajat paikalla (FtoF ja
AC)

8 hlö

8 hlö

8 hlö

8 hlö

Tuotos: Kaikille avoin sähköinen, käytännössä testattu,
oppimateriaali (kohderyhmänä: työyhteisöt ja org., vanhemmat,
sidos- ja yhteistyöryhmät, 3. sektorin toimijat)

Kasvatus kestävään tulevaisuuteen, 5 op – Education for sustainable future, 5 ects.

Avoimen kehittämisen solmukohtia
• Kirjaamisen ja kontrollin rakenteet: käyttöoikeudet, opintosuoritukset,
tuloksen mittaamisen välineet
• Valmius uusien ajattelurakenteiden omaksumiseen: uskomukset,
opiskelijoiden heimoutumisen purkaminen, säilyttävän ja uusintavan
toimintakulttuurin diskurssi
• Uusimman globaalin tiedon lähteet: opettajaksi opiskelevilla suuria
haasteita selviytyä englanninkielistä opiskelumateriaalista (esim.
artikkeleista)
• Siedätettyä monikielisyyttä: 224 suomenkielisestä opiskelijasta kaksi
osallistui englanninkieliseen suoritusryhmään.

Avoin kehittäminen – osa oppijan prosessia
• Avoimempaan yhteiskuntaan - Yhteiskunnallisen osallistumisen
mahdollistaminen osana opettajaksi oppimista koulun ulkopuolisten
ryhmien kanssa
• Avoimempaan toimijuuteen - Aktiivinen opiskelija vastuulliseksi
kollegaksi kehittymässä
• Avoimempaan tietoon - verkottuneen tiedon, toimijuuden ja
asiantuntijuuden, kriittisen ajattelun ja uuden tiedon käyttöönoton
vahvistaminen: avoimen sähköisen oppimateriaalin tuottaminen
• Avoimempaan yhteisöön - Jaettu opettajuus, tiimiopettajuus, eri
lähtökohdista rakentuva opettajuus
• Avoimempaan maailmaan – globaalin vastuun näkökulma

Yhteystiedot
• Sirpa Kärkkäinen sirpa.a.karkkainen@uef.fi
• Teija Koskela teija.koskela@uef.fi
• Päivi Rosenius paivi.rosenius@uef.fi
• Suosittelemme google-hakua ”Kasvatus kestävään tulevaisuuteen”
• Tervetuloa FB-sivuillemme
https://www.facebook.com/kestavatulevaisuus/

