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Pedacoach-työryhmän kokous
Aika

Maanantai 17.9.2012, klo 13.30 – 15.30

Paikka

Koivistontie toimipiste, luokka 212 ja 209

Läsnä

Leena Mäkelä, läsnä klo 13.30 – 14.30
Pirkko Achrén
Nina Eskola, läsnä klo 13.30 – 14.00
Sanna-Mari Jalava
Jarkko Kuivala
Tuula Kuvaja
Tommi Mäntylä
Piia Pyhäniemi
Anna-Kaija Yli-Orvola
Sirpa A. Saari
Maarit Marttila
Martti Paananen, poissa

Avaus

Maarit Marttila ja Sirpa Saari avasivat kokouksen toivottaen kaikki
tervetulleiksi.
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Järjestäytyminen

Kokouksen aluksi kaikki osallistujat esittelivät itsensä ja kertoivat samalla omat innostuksensa kohteet opetusmenetelmien kehittämistyössä.
Piia Pyhäniemi toimii tivana ja hänelle toiminnalliset menetelmät, sosiaalisen median mahdollisuudet opetuksessa ja Second Life -oppimisalusta ovat läheisiä aiheita. Lisäksi puuttuvien Attoopintojen suorittaminen esimerkiksi 1+2 -mallin avulla kuuluu Piian kehittämiskohteisiin.
Pirkko Achrén kertoi koulutuspäällikön ominaisuudessa ajatuksiaan opetusmenetelmien kehittämisestä. Muun muassa erilaiset ongelmien ratkaisutaitoja kehittävät menetelmät ovat tärkeitä,
verkostoitumista ja opiskelijoiden viihtymistä lisäävät menetelmät sekä se, että valittu menetelmä
on osa sisältöä.
Rehtori Leena Mäkelä innosti pedacoach-opettajia opetusmenetelmien kehittämistyöhön. Häntä
itseään innostaa erilaiset tietotekniikan luomat mahdollisuudet, mutta myös muut menetelmät,
joiden avulla oppiminen edistyy.
Tuula Kuvaja toimii tivana ja hän kertoi Sotella jo olleesta peda-koulutuskahvitilaisuudesta, missä
Soten opettajat kirjasivat ylös suuren joukon erilaisia menetelmällisiä ratkaisuja. Yhteistoiminnallisessa pohdinnassa esille nousi erityisesti se, että samaan aikaan suoritettavien opintojaksojen aikana on tärkeää, että opettajat suunnittelevat yhdessä mitä menetelmiä milläkin kurssilla käytetään, jotta joka opintojaksolla ei esimerkiksi tehdä portfoliota tms.
Opettaja Jarkko Kuivala on innostunut liiketalouden puolella erilaisista pienryhmätyöskentelyn
muodoista ja oppimisprosessin viemisestä lähelle työelämää. Myös erityisopiskelijan näkökulma
opetusmenetelmissä on Jarkolle läheinen.
Erityisopettaja Sanna-Mari Jalava aikoo tuoda opetusmenetelmien kehittämistyöhön erilaisten
oppijoiden näkökulman. Monet opiskelijat kokevat luokassa istumisen vaikeaksi ja erilaiset toiminnalliset menetelmät ovat tärkeitä. Myös pienillä innovaatioilla voidaan luokan toimintaa rauhoittaa ja oppimista helpottaa.
Opettaja Tommi Mäntylä toimii tiiviisti Natura Mobile -kehittämistyössä ja Putkinotko on talotekniikan opetusmenetelmällinen innovaatio. Moodlen hyödyntäminen opetuksessa ja sinne erilaisten harjoitustyöpisteiden rakentaminen ym. ovat tätä hetkeä. Opetusmenetelmissä hauskuus ja
luottamus ovat tärkeitä lähtökohtia. Atto-aineiden vieminen työsaleihin on mietinnässä, esim. yksi
päivä puhuttaisiin vain Venäjän kieltä yms.
Atto-opettaja, yhteiskunnalliset aineet, Anna-Kaija Yli-Orvola innostuu draamapedagogiikasta ja
sen hyödyntämisestä monessa opetuksessa. Tunteiden sitominen oppimiseen on hänelle läheistä.
Projektipäällikkö Nina Eskola kertoi hänen vetämästään laajennetun työssäoppimisen jalkauttamisesta ja miten se linkittyy kiinteästi opetusmenetelmien kehittämiseen.
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Projektipäällikkö Sirpa Saari puolestaan selvensi koko Opetusmenetelmien kehittäminen toimenpideohjelmaa 20032 ja omaa rooliaan tässä projektipäällikkönä. Sirpa toimii Maarit Marttilan yhteistyökumppani tätä kautta pedacoach -opetusmenetelmien kehittämistyössä.
Maarit Marttila puolestaan vastaa pedacoach -opetusmenetelmien kehittämistyöstä ja toimii tiiviisti yhteistyössä pedacoach-opettajien ja Saaren kanssa.
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Työjärjestys ja käsiteltävät asiat

Saari selvensi iltapäivän etenemistä ja Marttila alusti pedacoach-kehittämistyötä. Pedacoachkehittämistyö -esitys
Kehittämistyön wiki-sivustosta löytää lisää tietoa. Marttila lähettää pedacoach-opettajille kutsun
liittyä wiki-sivustolle mukaan. Sivustoa käytetään tiedotuskanavana sekä yhteistoiminnallisena
alustana opetusmenetelmien kehittämisessä.
Kehittämistyön FB-sivusto toimii lisäksi yhteistoiminnallisena kehittämisalustana, jota kaikkien
kannattaa hyödyntää.
Kaikki pedacoach-opettajat antoivat luvan oman nimensä lisäämiseen edellä mainituille sivustoille.
Käytiin keskustelua myös syksyn sisällöistä.
Sovittiin, että seuraava pedacoach-työryhmän kokoontuminen on 1.10.2012 klo 12.00 – 15.30 Koivistontien toimipisteessä. Samaan aikaan kokoontuvat myös Nina Eskolan vetämät TopCoachopettajat. Tiloiksi ovat varmistuneet luokat 204 ja 212.
Sovittiin, että käytetään Sumpli.comia avuksi jatkotapaamisten järjestämisessä. Viikon 41 aikana
jakson 2 lukujärjestykset ovat tiedossa ja tällöin on mahdollista sopia jatkoaikatauluista.
Todettiin, että toimipistekohtaiset peda-koulutuskahvitilaisuudet ovat parhaat levittämiskeinot
hyville käytänteille. Näihin aiheisiin palataan tarkemmin seuraavassa tapaamisessa.
Todettiin, että Atto-tiimien on hedelmällistä olla samoissa tilaisuuksissa ammatillisten tiimien
kanssa.
Työryhmä nosti esille erittäin tärkeäksi tehtäväksi työstää erilaisia keinoja miten opettaja jaksaa
työskennellä erittäin heterogeenisten ryhmien kanssa.
Jalava kertoi, että Kirsi Pohjolan Uusi koulu -teos nostaa esille hyviä ajatuksia edellä kuvattuun
haasteeseen.
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Resurssit ja työajanseuranta, sijaisen palkkaus
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Klo 14.55 pedacoach-opettajat siirtyivät samaan tilaan TopCoach-opettajien kanssa, ja Saari selvensi tehtävää työajanseurantaa, käytettäviä resursseja ja mahdollisuutta palkata sijainen, mikäli
oma opetus on päällekkäin kokousten kanssa.
Saari laatii selkeän ohjeen työajanseurannan tekemisestä kaikille ja hänen puoleensa voi kääntyä
mahdollisissa ongelmissa.
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Seuraava tapaaminen ja muut asiat

Päätettiin, että pidetään mahdollisimman usein tulevat työryhmän kokoukset yhdessä TopCoachopettajien kanssa, koska molemmat kehittäjäryhmät vievät eteenpäin opetusmenetelmien kehittämistä ja yhteistyö on luontevaa.
Pedacoach-purot.net -sivustosta on jo nyt luotu kummankin ryhmän yhteistä viestintä- ja tiedotuskanavaa.
Seuraava kokoontuminen on Koivistontien toimipisteessä 1.10.2012 klo 12.00–15.30 luokissa 204
ja 212.
Seuraava peda-koulutuskahvitilaisuus on 10.10.2012 klo 14.00–16.00 Koivistontien toimipisteessä.
Tätä tilaisuutta suunnitellaan tarkemmin seuraavassa työryhmän kokouksessa. Aiheena yhteisopettajuus. Tilaisuuteen tulee Saskystä koulutuspäällikkö Saara-Leena Kytömäki ja Saskyn Attoopettaja kertomaan heidän yhteisopettajuuden kehittämisestä sekä ammatillisten aineiden ja Atto-aineiden yhteistyöstä.
Vuoden avoin oppimiskulttuuriteko -palkintoehdokkaaksi koko kehittäjäryhmä päätti esittää Natura Mobile -tiimiä. Perustelut on lähetetty eteenpäin PAOKin sivuille 18.9.2012.
Tilaisuus päätettiin klo 15.30
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