


Tavoitteet:

Luodaan malli opettajien uranpituisen 
kehittymisen tukemiseksi.

Rakennetaan maakunnallista koulutuksen 
kehittämisverkostoa.

Tehdään etä- ja virtuaaliopetuksen 
kehittämiskokeiluja.



Toimijat ja yhteistyökumppanit:
Lapin yliopisto
• KTK, musiikinopetus, harjoittelukoulu
• TTK/kuvataidekasvatus

Helsingin yliopisto 
• musiikinopetus

Aalto-yliopisto
• kuvataidekasvatus

Lapin aluehallintovirasto

UArcticin temaattiset verkostot
• Teacher Education for Social Justice and Diversity
• Arctic Sustainable Arts and Design

18 Lapin kuntaa



Utsjoki

Sodankylä
Kittilä

Salla

Pelkosenniemi

Savukoski

Ranua Posio

Kemijärvi

Tornio
Keminmaa

Kemi Simo

Pello

Kolari

Rovaniemi

Tervola

Ylitornio



TP1
Opettajien kehittymissuunnitelmat

KTK

KTK/Harjoittelu-
koulu

TP2
Etä- ja virtuaaliopetuksen kokeilu- ja 

kehittämistoiminta

KTK/Musiikin-
opetus

TTK/Kuvataide-
kasvatus

Työpaketit



TP1: opettajien kehittymissuunnitelmat

Toimijat: KTK, harjoittelukoulu

Kohderyhmä: Kuntien opetushenkilöstö, rehtorit, sivistystoimi ja päättäjät

Toiminnot: Kirjallisuuskatsaus
Alkukartoitus
Kehittymissuunnitelmamallin laatiminen pilottikoulujen kanssa
Kehittymissuunnitelmien teko kentällä neljässä syklissä
Täydennyskoulutusratkaisujen suunnittelu 

Tavoite: Malli/Prosessikuvaus opettajan uranaikaisen kehittymisen 
tarvelähtöisestä ja systemaattisesta tukemisesta



TP2/1:Etä- ja virtuaaliopetuksen 
kehittämistoiminta, harjoittelukoulu 
Toimijat: Harjoittelukoulu, KTK, AVI

Kohderyhmä: Kuntien sivistystoimi, opetushenkilöstö ja osallistuvien 
koulujen oppilaat

Toiminnot: Kehittämisverkoston rakentaminen ja koordinointi
Tulevaisuus- ja hyvien käytänteiden dialogit
Kuntakiertueet
Digitaalisia kokeilupilotteja 
Etäopetuskurssit 
Täydennyskoulutuspalveluiden tuottaminen

Tavoite: Toimiva ja aktiviinen verkostoyhteistyö 
Koulutukselliset ja pedagogiset ratkaisut, joilla voidaan 
vastata tulevaisuuden haasteisiin



TP2/2:Etä- ja virtuaaliopetuksen 
kehittämistoiminta, musiikinopetus 

Toimijat: KTK:n musiikinopetus, Lapin ja Helsingin 
yliopistot

Kohderyhmä: Opiskelijat, opettajankouluttajat, kuntien opetushenkilöstö ja 
oppilaat

Toiminnot: Pianonsoitonopetuksen samanaikaisopetus ja yhteis-
opettajuus, musiikkiteknologia; digitaaliset sovellukset

Tavoite: Malli asiantuntijuuden jakamisesta opettajuuden eri vaiheissa 
teknologiaa hyödyntäen



TP2/3:Etä- ja virtuaaliopetuksen 
kehittämistoiminta, kuvataidekasvatus 

Toimijat: Kuvataidekasvatus, Lapin yliopisto, 
Aalto yliopisto

Kohderyhmä: Kuvataidekasvatuksen opiskelijat, kuntien ohjaavat
kuvataideopettajat ja oppilaat (Rovaniemi, Ranua, Sodankylä, 
Utsjoki)

Toiminnot: etä- ja monimuotoisten työmuotojen ja verkko-opetusmate-
riaalin kehittäminen

Tavoitteet: etä- ja monimuotoiseen opetukseen perustuvan 
opetuspaketin rakentaminen
vuorovaikutteinen täydennyskoulutus ja asiantuntijuuden 
jakaminen opettajankouluttajien, opiskelijoiden ja kenttä-
koulujen välillä



• Energinen alku, innostus tarttuu

• Maakunnalliselle yhteistyölle tarvetta

• Merkityksellinen hanke, työsarkaa riittää:
• Kehittymissuunnitelma 13 %:lla vastaajista
• Täydennyskoulutuksen ulkopuolella 24 % vastaajista

• Osallistamisen ilo ja haaste

• Pedagoginen vapaus ja vastuu

• Koulun johto mahdollistajana 

Kokemuksia tähän mennessä:



www.ulapland.fi/ArkTOP

Kiitos!


