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Pedacoach -opetusmenetelmien kehittämistyö 

 

 Osa Opetussuunnitelmien ja -menetelmien 

uudistaminen -toimenpideohjelmaa (20032).  

 

 Tavoitteena on yhteistoiminnallisesti luoda ja 

ideoida uusia opetusmenetelmiä, levittää ja 

jalkauttaa hyviksi havaittuja käytänteitä sekä 

toimia opettajien tukena opettajuudessa.  
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Käytännössä 

 

- koottu pedacoach-opettajat (7 kpl), jotka ovat innostuneita 

opetusmenetelmien kehittämistyöhön 

- kehittämistyöhön nimetty 4 opiskelijajäsentä 

- Marttila, Saari ja pedacoach-opettajat sekä opiskelijajäsenet 

muodostavat pedacoach-työryhmän 

 

- työryhmä kehittää opetusmenetelmiä ja jalkauttaa niitä koko 

oppilaitokseen eri toimipisteissä syksyn 2012 aikana järjestettävissä 

Peda-koulutuskahvitilaisuuksissa 

-  Peda-koulutuskahveilla jaetaan osallistujien hyviksi havaitsemia 

käytänteitä ja yhteistoiminnallisesti  jatkojalostetaan uusia 

opetusmenetelmiä: tilaisuudet ovat teemoitettuja ja ohjattuja 
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Käytännössä… 

- annetaan ehdotuksia oppimisympäristöjen kehittämiseksi 

- innostetaan koulutuksiin  

- kehitetään vertaisarviointia, yhteisopettajuutta, 

pedacoach-toimintaa 

- tuetaan opettajia opettajuudessa 

- tehdään yhteistyötä oppilaitosrajat ylittäen ja muiden 

projektien ja toimijoiden kanssa 

- rakennetaan toiminnalle oma Facebook-sivusto ja Wiki-

sivusto 

- mallinnetaan pedacoach-opettajien toimenkuva 

tulevaisuutta ajatellen. 
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OPETUSMENETELMIEN KEHITTÄMISTYÖ 

Pedacoach-työryhmä 

 

 Sanna-Mari Jalava 

 Tea Humppi 

 Tuula Kuvaja 

 Tommi Mäntylä 

 Martti Paananen 

 Piia Pyhäniemi 

 Anna-Kaija Yli-Orvola 

 Veikko Järvenpää, opiskelijajäsen 

 Rene Kavander, opiskelijajäsen 

 Emmi Lampinen, opiskelijajäsen 

 Jenni Nieminen, opiskelijajäsen 

 Sirpa A. Saari 

 Maarit Marttila 

 

edapEDAcoach - 

TopCoach-työryhmä 

 

 Teija Halkola 

 Sami Hasila 

 Tea Humppi 

 Jari Ketola 

 Heli Lampinen 

 Marika Peuraniemi 

 Sirpa Salo-Saari 

 Nina Eskola 
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Tulokset: 

 Pirkoon on luotu verkosto opettajista, jotka toimivat opettajien 

mentoreina/vertaistutoreina ja opettamisen sekä opetusmenetelmien 

tutkintoalakohtaisina kehittäjinä. 

 Opetusmenetelmien hyvät käytänteet ovat levittäytyneet ja levittäytyvät 

myös tulevaisuudessa laajasti opettajien tietoisuuteen ja uusia 

opetusmenetelmällisiä ratkaisuja on kehitetty ja kehitetään 

yhteistoiminnallisesti. 

 

 Sosiaalinen media toimii ideoiden levittämiskanavana. Rohkeus kokeilla 

uusia opetusmenetelmiä on kasvanut.  

 Yhteistyö Pirkon ulkopuolisten tahojen ja Pirkon omien projektien ja 

toimijoiden kanssa on lisääntynyt.  

 Pedacoach-opettajien toimenkuva on mallinnettu ja työ jatkuu Tredun alla. 
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Lisätietoja 
 Kehittämistyön Facebook-sivut: 

https://www.facebook.com/pedacoach?ref=hl 

 

 Kehittämistyön yhteistoiminnalliset tiedotussivut: 

http://pedacoach.purot.net/ 

 

 Pedacoach -opetusmenetelmien kehittämistyön vastuuhenkilö Maarit 

Marttila 

 

 Opetussuunnitelmien ja -menetelmien uudistaminen -toimenpideohjelman 

(20032) projektipäällikkö Sirpa A. Saari, sirpa.a.saari@pirko.fi 

 

 Top-laaja - laajennetun työssäoppimisen mallin jalkauttaminen 

      projektipäällikkö Nina Eskola 
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 AJANKOHTAISTA! 

 

PedaTori 11.12.2012! 

 

 

PedaPositiivarin äänestys! 
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