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Johdanto:   

koko koulun lähestymistapa

http://fcl.eun.org/lsl

Tässä tiivistelmässä kerrotaan Living Schools Lab (LSL) -hankkeen 
keskeiset tulokset, päätelmät ja suositukset. Hankkeen rahoitus 
saatiin Euroopan komission 7. puiteohjelmasta, ja hanke päättyi 
syyskuussa 2014. 

Kaksivuotisessa Living Schools Lab -hankkeessa oli mukana 15 
kumppania 12 maasta, mukaan lukien 10 opetusministeriötä. 
Hankkeen aikana rakentui opettajien verkosto, jossa tehtiin 
yleiseurooppalaista yhteistyötä TVT:n tehokkaan opetuskäytön 
lisäämiseksi. Verkoston luomiseksi hankekumppanit valitsivat 
omasta maastaan kaksi edistynyttä koulua ja viisi edistyneen 
toiminnan koulua. Verkosto edisti koko koulun lähestymistapaa 
TVT:n käyttöön ja levitti hyviä käytäntöjä kouluihin, joiden 
teknisen osaamisen taso vaihteli.  

Hankkeeseen osallistuneet koulut vaihtoivat kokemuksia 
alueellisissa verkostoissa ja tekivät yhteistyötä monia 
eri teemoja käsitelleissä yleiseurooppalaisissa tiimeissä. 
Opettajille oli myös tarjolla monenlaisia mahdollisuuksia oman 
ammatillisen osaamisensa kehittämiseen. 

Edistyneiden koulujen havainnoinnista 12 maassa oli tuloksena 
raportti ja suosituksia hyvien käytäntöjen valtavirtaistamiseksi. 
Lisäksi kehitettiin koko koulua koskevia lähestymistapoja 
TVT:n käyttöön koulussa. Havainnoinnin tulosten pohjalta on 
kehitetty yhteistoiminnallisten koulujen kehittämiskurssi.

Tässä tiivistelmässä kerrotaan hankkeen keskeiset 
tulokset, jotta organisaatiot ja koulut voisivat paremmin 
vastata valtavirtaistamisen haasteeseen. Tarkemmat tiedot 
tiivistelmässä mainituista raporteista ja projekteista ovat 
raportin lopussa. LSL:n tuloksia:

   EläviEn koulujEn vErkosto – 
AluEEllisEt vErkostot:  
Metodologia ja lähestymistavat koulujen verkoston 
rakentamiseen

   MuutoksEn vAltAvirtAistAMisEn 
viitEkEhys:   
Havaintoihin perustuva viitekehys, jonka avulla koulut 
voivat pohtia, millainen kouluympäristö edistää 
muutosta

   yhtEistoiMinnAllisEt koulut -kurssi:    
Viitekehyksen pohjalta kehitetty kurssi koulujen 
johtajille ja käytännön toimijoille

   vApAAsti sAAtAvillA olEvA AinEisto:

     videot hyvistä käytännöistä: jakavat ja 
havainnollistavat koulujen hyviä käytäntöjä

     yhteistoiminnallisten koulujen kehittämiskurssi: 
kouluttajan opas

     välipalat: lyhyitä verkossa toteutettavia 
oppimistapahtumia kouluille ja opettajille

   havainnointiblogi: ideoita ja oivalluksia jokaisesta 
vierailun kohteena olleesta edistyneestä koulusta

     havainnointikäynneistä laadittu raportti ja 
tapaustutkimukset: käytännön aineistoa ja 
viitekehys niiden käytäntöjen valtavirtaistamiseen, 
jotka kehitettiin edistyneisiin kouluihin tehtyjen 
havainnointikäyntien pohjalta, sekä 12 maan 
tapaustutkimukset.

     validointikäsikirja: hankkeessa laadittu ja testattu 
opas Euroopan komission hankkeille, yrityksille 
ja muille organisaatioille, jotka ovat kiinnostuneita 
validointien toteuttamisesta Euroopan kouluissa. 

“Tarvitsemme erilaisen vision, joka havainnollistaa, kuinka koulussa annettava opetus liittyy ja 
linkittyy muuhun maailmaan enemmän kuin koskaan. Teknologia ei ole suurin haasteemme koko 
koulua koskevan muutoksen mahdollistamisessa.”

Diana Bannister, MBE, Wolverhamptonin yliopisto – johti LSL-koulujen havainnointia ja 
toimintatapojen dokumentointia. Raportti observointivierailuista, syyskuu 2014

EdistynEEt koulut:
teknologia on luontainen osa opetusta ja 
oppimista koko koulussa.  

EdistynEEn toiminnan koulut:   
teknologia on sisällytetty koulun toimintaan 
vain osittain.
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Tiivistelmä Living Schools Lab -hankkeen tuloksista 

Alueellisten verkostojen työssä olivat keskeisiä seuraavat tekijät: 

�stEPs-suunnitelma –  
  ”esittele, havainnollista, testaa”  

Yhteinen suunnittelukehys ja kieli helpottamaan asioiden 
jakamista koulujen kesken. Jokaista koulua kehotettiin 
laatimaan oma STEPS-suunnitelma ja nimeämään yksi TVT:n 
käyttöön liittyvä koulun kehittämiskohde, jota kehitettäisiin 
osana hanketta. Kouluja/opettajia pyydettiin sen jälkeen 
kertomaan oma STEPS-suunnitelmansa muille opettajille ja 
kouluille verkostojen tapaamisissa ja yleiseurooppalaisissa 
yhteistyöryhmissä. 

   kansalliset koordinaattorit   

Tärkeimpiä yhteyshenkilöitä LSL-kouluille kansallisella ja 
alueellisella tasolla. Tehtävänä koulujen toiminnan koordinointi, 
alueellisten verkostojen kehittämisen tukeminen, laajempien 
näkökulmien esiintuominen sekä havainnointikäyntien koordinointi 
ja niiden tulosten levittäminen ammattiyhteisöfoorumin ja 
kansallisen fokusryhmän kautta.

   tapaamiset ja foorumit   

Alueellisten verkostojen tapaamisia oli keskimäärin 
kerran lukukaudessa. Ne järjestettiin joko kasvokkain tai 
virtuaalisesti maantieteellisen sijainnin mukaan. Tapaamisia 
tukivat paikalliset foorumit, jotka edistivät säännöllistä 
ajatusten vaihtoa. 

Alueelliset verkostot ovat luoneet onnistuneen mallin koulujen välisen mentorointi- 
ja yhteistyösuhteen kehittämiseen kansallisella ja alueellisella tasolla. Hankkeessa 
verkostojen toimintaa edistivät kansalliset koordinaattorit, jotka koordinoivat 
tapaamisia ja pystyivät tarjoamaan laajemman näkökulman ja yhteysverkoston. 
Alueellisista verkostoista oli merkittävää hyötyä myös siksi, että niissä oli mahdollisuus 
vaihtaa kokemuksia omalla kielellä, mitä tukivat lisäksi hankkeen virtuaaliset 
ammattiyhteisöfoorumit. 

Alueelliset verkostot:    

elävien koulujen verkosto

EsittElE
koulut esittelevät nykyisiä 
käytäntöjään. 

HaVainnollista
Havainnollistetaan esimerkkejä 
innovatiivisista käytännöistä 
ja näytetään, miten niitä voi 
valtavirtaistaa ja toistaa muissa 
kouluissa.  

tEstaa
Innovoinnin ja muutoksen alueita, 
joita opettajat parhaillaan työstävät 
koulussa ja joita ei vielä voi esitellä 
tai havainnollistaa muille. 

aluEEllisEt VERkostot
klustereita hyvien käytäntöjen jakamiseen; 
tarjoavat myös mahdollisuuksia tiiviimpään 
mentorointiin ja yhteistyöhön koulujen 
kesken

SHARE / ESITTELE
Mitä jo tiedämme

TEACH / OPETA TEKNOLOGIAA
Mitä haluamme tietää

 
EVIDENCE / TUTKI JA TEE YHTEISTYÖTÄ

Mitä olemme oppineet / tutkimme parhaillaan

PLAN / SUUNNITTELE JA INNOVOI
Mitä aiomme tehdä

SUPPORT / HANKI TUKEA
Määrittele, millaista tukea tarvitset

S
T
E
P
S

sTePs-suunnitelma – ”esittele, havainnollista, testaa”
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   yhteistyö yhteisten aiheiden parissa  

Hankkeessa saatu opettajien palaute osoitti, että oman 
STEPS-suunnitelman työstäminen toisten opettajien kanssa 
koulussa, Alueellisten verkostojen kautta ja joidenkin osalta 
myös yleiseurooppalaisella tasolla osoittautui tärkeäksi 
keinoksi tukea ja tuoda yhteen yksittäisiä, innovatiivisia 
opettajia ja siten edistää koko koulun lähestymistapaa TVT:n 
käyttöön. Prosessiin kuului seuraavaa:

   koulun tasolla: STEPS-suunnitelman laatiminen valitusta 
aiheesta, jolloin tiedetään, mihin keskitytään; koulun johto 
tukee työtä

   Alueellisten verkostojen tasolla: työskentely yhteisten 
aiheiden parissa (esim. 1:1-laitteet), toimintatapojen 
jakaminen ja havainnollistaminen koulujen kesken; 
tapaamiset ja foorumi tukevat työtä

    yleiseurooppalaisella tasolla:  työskentely yhteisten 
aiheiden parissa yleiseurooppalaisella tasolla, 
toimintatapojen jakaminen ja havainnollistaminen 
eri maiden kesken verkkoseminaarien kautta; 
ammattiyhteisöfoorumin vetäjä tukee työtä.

  motivaatio  
   
Opettajille oli hyötyä yhteistyöstä ja toimintatapojen 
jakamisesta, sillä ne tukivat koko koulua koskevan 
lähestymistavan omaksumista valitusta aiheesta:

   Rahoitus  

Alueelliset verkostot toimivat hankkeen sisäisellä 
rahoituksella. Niiden hankkeen jälkeiset jatkosuunnitelmat 
vaihtelevat projektikumppanien ja rahoitusmahdollisuuksien 
mukaan. Itävallassa verkostokonsepti on yhdistetty muihin 
kansallisiin hankkeisiin, joilla pyritään tukemaan koulujen 
jatkuvaa koordinointia kansallisella tai alueellisella tasolla. 
Belgiassa sitä ollaan liittämässä ammatillisen kehittämisen 
levittämiseen yhä uusiin kouluihin, ja Ranskassa perustettiin 
uusi keskus hankkeen viimeisen kuukauden aikana 
tukemaan strategista aloitetta. 

”Osallistuminen Living Schools Lab 
-hankkeeseen on ollut meille tärkeää. 
Alueellisen verkoston toimintaan 
osallistuminen auttoi meitä jakamaan 
hyviä käytäntöjä aiheesta, jonka parissa 
olemme työskennelleet, nimittäin 1:1-mallin 
käytöstä. Lisäsimme tietämystämme myös 
yhteistoiminnallisesta oppimisesta, jota 
käsittelimme yhdessä muiden Euroopan 
maiden opettajien kanssa.”

Xavier Garnier, lycée Pilote innovant 
international (lP2i), Poitiers, Ranska

”Hanke antoi meille intoa ja inspiraatiota 
levittää Edmodoa [virtuaalinen 
oppimisympäristö] koko kouluun... LSL:n 
kanssa työskentelemällä olemme saaneet 
nähdä, kuinka hyviä käytäntöjä on levitetty 
muihin kouluihin tai kuinka opettajat 
ovat esimerkiksi perustaneet verkko-
oppimistiimejä, joissa osa opettajista 
kouluttaa ja tukee toisia. Olemme kyenneet 
toistamaan tämän.”  

Ciarán kennedy, tVt-koordinaattori, st. 
Patrick’s school, Galway, irlanti

“Vertaisoppimisen prosessi verkostossa 
näyttää olevan LSL:n tehokkain ja vaikuttavin 
tulos. Koska maamme on pieni, toimintaa 
on suhteellisen helppo jatkaa vähillä 
kustannuksilla.“

Jens Vermeersch, lsl-projektipäällikkö, Go! 
Flanderi, Belgia 

“Grenoblen uusi alueellinen verkosto linkittyy 
Ranskan opetusministeriön kansalliseen 
strategiaan Faire entrer l’école dans l’ère 
du numérique (Kaikki koulut digitaaliseen 
aikaan), jolla pyritään lisäämään voimakkaasti 
TVT:n opetuskäyttöä.”

karine aillerie, lsl:n kansallinen 
koordinaattori, CanoPE, Ranska  
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Tiivistelmä Living Schools Lab -hankkeen tuloksista 

Viitekehys muutoksen 
valtavirtaistamiseen tVt:n avulla 

koko koulu: 
teknologian kyky 

mahdollistaa 
verkottuneisuus 

 

koko koulu: näyttöä tutkivasta toimintatavasta ja verkottuneisuuden aste

Raportti havainnointikäynneistä tarjoaa viitekehyksen 
muutoksen valtavirtaistamiseen TVT:n avulla ja yleiskatsauksen 
alkuperäisiin muuttujiin, joiden perusteella ensimmäinen 
ryhmä LSL-verkoston kouluja valittiin. Se hyödyntää 
havainnointiprosessin aikana kerättyä laajaa aineistoa, johon 
sisältyivät myös vierailut edistyneisiin kouluihin jokaisessa 
12 projektikumppanimaassa. Havaintojen pohjalta ajatus 

yhteistoiminnallisista kouluista on jalostunut muutoksen 
valtavirtaistamisen viitekehykseksi. Viitekehys – joka täydentää 
iTEC-hankkeessa kehitettyä kypsyystasomallia – esittelee 
ytimekkäästi neljä eri kategoriaa, jotka kuvaavat edistyneissä 
kouluissa havaittuja erilaisia verkottuneisuuden tasoja: 
reaktiivinen, vastaanottavainen, linkittynyt ja verkottunut. 

  Reaktiiviset koulut käyttävät uutta teknologiaa, mutta 
uusien laitteiden käyttöönotto ei useinkaan nivoudu 
koko koulua koskevaan oppimisen ja opetuksen 
kehittämiseen. 

  Vastaanottavaiset koulut reagoivat ylhäältä johdettuihin 
muutoksiin ja etsivät mahdollisuuksia innokkaille 
osallistua hankkeisiin, jotka voivat tukea henkilökunnan 
kiinnostuksen kohteita tai hyödyttää koulun oppilaita. 

  Linkittyneillä (tutkivilla) kouluilla on strateginen 
lähestymistapa teknologian käyttöön, yhteinen ymmärrys 
siitä, että teknologiaa käytetään koko koulun kehittämiseen. 

    Verkottuneet (yhteistoiminnalliset) koulut: koko 
henkilökunta tietää koulua koskevat innovoinnin ja 
kehittämisen pääteemat. Koulussa on opettajien tiimi, joka 
osallistuu aktiivisesti koulun ulkopuoliseen toimintaan. 
Teknologialla on merkittävä rooli pedagogisessa 
muutoksessa. 

Havainnot ovat osoittaneet, että edistyneet koulut ovat 
koko koulun innovoinnin edelläkävijöitä: ne luovat yhteyksiä 
muihin kouluihin, esittelevät käytäntöjään, oppivat toinen 
toisiltaan ja havainnollistavat muille, miten tämän kaiken voi 
valtavirtaistaa. Yhteistoiminnallisille kouluille on yhteistä:

    visio, joka yhdistää opettamisen ja oppimisen 
teknologian tehokkaaseen käyttöön

  mahdollisuus oppimiseen teknologiaa käyttämällä sekä 
luokassa että koulun ulkopuolella 

  järjestelmällinen ammatillisen osaamisen kehittäminen ja 
mahdollisuuksia havainnoida käytäntöä 

  esimerkilliset opettajat, jotka osaavat motivoida muita, 
havainnollistaa käytäntöä ja johtaa ammatillisen 
kehittämisen yhteisöjä. 

Reaktiivinen

vastaanottavainen

linkittynyt

verkottunut

näyttöä 
tutkivasta 

toimintatavasta ja 
verkottuneisuudesta
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Tämä verkostoitumisen ja yhteistyön painottaminen sopii 
yhteen TALIS 2013 -tutkimuksen keskeisen tuloksen kanssa: 
”Yhteistoiminnallisessa oppimisessa mukana olevat opettajat 
kertovat käyttävänsä innovatiivisia opetusmenetelmiä 
enemmän ja olevansa tyytyväisempiä työhönsä” (OECD:n 
Teaching and Learning International Survey (TALIS 2013) 
-tutkimuksen tulokset). 

Verkottuneisuuden tasoa voidaan pitää koulun 
yhteistoiminnallisen kulttuurin ja muutosvalmiuden mittarina. 
Havaintojen perusteella voisi esittää hypoteesin, että koulu 
voi hyödyntää täysimittaisesti kaikkia teknologian tarjoamia 
mahdollisuuksia vain verkottumalla tehokkaasti. Koulussa 
näkyy myös selvä pyrkimys jatkuvaan toimintatapojen 
kehittämiseen koko koulussa. Edistyneemmät koulut 
näyttävät olevan verkottuneempia – opettajat ja oppilaat 
verkottuneita koulun sisällä, sidosryhmien (vanhempien 
ja paikallisyhteisön) kanssa, toisten koulujen kanssa ja 
ulkopuolisten kumppanien kanssa. Tätä viitekehystä 
kehitetään edelleen havainnointikäyntien loppuraportissa 
(LSL:n tuotos D3.3), joka sisältää hankkeen alussa koulujen 
valintaprosessin aikana hahmoteltuihin kategorioihin liittyvät 
kuvaajat. Viitekehystä voi käyttää koulun verkottuneisuuden 
asteen arvioimiseen tarkastelemalla reaktiivisesta, 
vastaanottavaisesta, linkittyneestä ja verkottuneesta koulusta 
laadittuja yksityiskohtaisia profiileja sekä tutustumalla kullekin 
kategorialle ehdotettuihin tukitoimiin.

yhteistoiminnallisen koulun 
kehittämiskurssi
Muutoksen valtavirtaistamisen viitekehyksen pohjalta on 
laadittu LSL:n yhteistoiminnallisen koulun kehittämiskurssi, 
joka sisältää 10 opintojaksoa opettajille ja koulun johtajille, 
tavoitteena koko koulua koskeva reflektointi ja teknologian 
tukema muutos. Kurssi ja opintojaksot on kehitetty hankkeen 

työpajoissa (sekä kasvokkain että verkossa) ja LSL:n 
kesäkoulussa, ja ne on testattu pienellä alan ammattilaisten 
fokusryhmällä sekä suuremmalla koulujen johtajista 
koostuneella ryhmällä. 

Yhteistoiminnallisen koulun kehittämiskurssi:  
10 opintojaksoa tVt:n käytön valtavirtaistamisen edistämiseksi

1 Vertaiskokemusten vaihtamisen työpaja 1

2 Oman koulun opetuskäytäntöjen havainnointi ja reflektointi

3 Koko koulun näkökulman kehittäminen

4 Ammatillisen kehittymisen viitekehyksen laatiminen henkilökunnalle

5 Vertaiskäynti

6 Oppilaat digitaalisina johtajina

7 Kumppanuuksien ja verkostojen kehittäminen

8 Käytäntöjen jakaminen muiden kanssa

9 Yhteistoiminnalliset koulut

10 Vertaiskokemusten vaihtamisen työpaja 2: tulokset ja tuotokset

Opintojaksoista koostuva kurssi on tarkoitettu kouluille, 
jotka haluavat kehittää koulun toimintakulttuuria 
yhteistoiminnallisemmaksi. Kurssin rakenne on joustava, joten 
se tarjoaa erilaisia toteutusvaihtoehtoja sen mukaan, mitä 
koulu pitää tärkeänä ja minkä verran rahaa on käytettävissä. 

Koulun kehittämissuunnitelman mukaan joillekin kouluille tai 
opettajille saattaa riittää yhteen jaksoon osallistuminen, kun 
taas toisille kurssin suorittaminen nopeammin saattaa sopia 
paremmin.  
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Tiivistelmä Living Schools Lab -hankkeen tuloksista 

Kurssin painopiste käy ilmi sen nimestä: tavoitteena on 
edistää laajempaa yhteistoimintaa sekä koulujen sisällä että 
niiden välillä. Havainnoidut innovatiiviset käytännöt, jotka on 
esitetty lyhyesti havainnointikäynneistä laaditussa raportissa 
suhteutettuna muutoksen valtavirtaistamisen viitekehykseen, 
sisältyvät kurssin opintojaksoihin, esimerkiksi ”Koko 
koulun näkökulman kehittäminen” ja ”Kumppanuuksien ja 
verkostojen kehittäminen”.

On syytä painottaa, että kurssi ei ole koko koulua koskevan 
pedagogisen muutoksen malli. LSL-kurssin tarkoituksena 
on rohkaista opettajia omaksumaan koko koulun huomioiva 

lähestymistapa opintojaksojen suorittamiseen ja yhteistyöhön 
toisten kanssa. Pedagoginen muutos puolestaan on ollut 
iTEC-hankkeen painopiste. Sen tulevaisuuden luokkahuone 
-metodologia perustuu digitaalisen kypsyystason malleihin, 
joita on otettu käyttöön esimerkiksi Norjassa ja Britanniassa, 
sekä oppimisaktiviteetteihin, joita toteutettiin hankkeessa 
yli 2 500 luokassa 20 maassa. Tulevaisuuden luokkahuone 
-metodologia, kypsyystasomalli mukaan lukien, auttaa 
kouluja saamaan aikaan pedagogisen muutoksen ja 
voimauttamaan koko kouluyhteisöä, opettajia ja oppijoita. 

 tulevaisuuden luokkahuoneen työkalupakki
 innovatiiviset oppimisaktiviteetit
   tulevaisuuden luokkahuoneen 

kypsyystasomalli pedagogiseen muutokseen

Taso 1 – Exchange (paikallinen käyttö)

Taso 2 – Enrich (sisäinen koordinointi)

Taso 3 – Enhance (prosessin uudelleensuunnittelu)

Taso 4 – Extend (verkostojen uudelleensuunnittelu)

Taso 5 – Empower (uudelleenmäärittely 

& innovatiivinen käyttö)

kouluympäristö ammatillisen vuoropuhelun muuttamiseen

Vastaanottavainen Reaktiivinen

LinkittynytVerkottunut

yhteistoiminnalliset koulut -kurssi: 10 opintojaksoa  
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päätelmät ja suositukset

Päätelmät suositukset Päät- 
täjät

koulut/
opettajat

1. KANSALLINEN 
TOIMENPIDEOHJELMA  
Koulut hyötyvät kansallisella tasolla 
tarjottavasta pedagogisesta ja 
teknisestä ohjauksesta.  

Perustetaan alueellisia ja koulujen verkostoja käytäntöjen 
jakamiseen ja yhteistyössä toimimiseen. 

Rahoitetaan lähettiläskoulujen tai -opettajien opintojaksoja 
ja tulosten levittämistä kansallisen tai eurooppalaisen 
kehityksen edistämiseksi.

✔ ✔

2. RAHOITUS 
Koulut hyötyvät säännöllisistä 
tapaamisista poliittisten päättäjien 
ja rahoituksesta päättävien 
viranomaisten kanssa. Näin voidaan 
vaihtaa tietoa ja tunnistaa keskeisiä 
rahoitettavia toimia opetuksen ja 
oppimisen kehittämiseksi.

Varataan erillinen rahoitus nimenomaan TVT:tä varten, 
nykyisten laitteiden vaihto-, korjaus- ja päivityskulut mukaan 
lukien.

✔ ✔

3. VISIO 
Koulun visio sisältää selkeän 
näkemyksen visioidusta koko 
koulua koskevasta muutoksesta ja 
esimerkkejä teknologian roolista tässä 
muutoksessa.

Laaditaan skenaarioita tulevaisuuden luokkahuoneesta 
osana koko koulun suunnitteluprosessia, jossa oppimis- 
ja opetusstrategiaan sisältyy teknologian käyttö kaikkien 
oppilaiden opetussuunnitelmissa. 

✔

4. HENKILÖSTÖ JA AMMATILLINEN 
KEHITTÄMINEN 
Linkittyneet koulut nimeävät 
opetuksen ja oppimisen tiimin, joka 
vastaa innovatiivisen toimintatavan 
johtamisesta, toteuttamisesta ja 
seurannasta. Koulut arvostavat 
sitä, että niillä on vuosittain oikeus 
tiettyyn määrään TVT-koulutusta ja 
ammatillisen osaamisen kehittämistä. 

Opetuksen ja oppimisen tiimille varataan aikaa tavata ja 
keskustella. 
 
Pedagoginen ja tekninen tuki erotetaan toisistaan. 

Selvitetään koulutusoikeuden määrän eurooppalainen 
vertailuarvo. 

Sisällytetään opettajien täydennyskoulutukseen 
mahdollisuuksia käytännön havainnointiin ja 
tiimiopetukseen.

✔ ✔

5. YHTEYDET 
Koulut hyötyisivät siitä, että niillä 
olisi vähimmäisvaatimukset täyttävät 
laitteet ja vakaa langaton yhteys 
kaikissa luokkahuoneissa. 

Annetaan kansallinen ohjeistus TVT-laitteista ja -palveluista.

Määritellään opetus- ja oppimistiloissa tarvittavan 
teknologian tekniset vähimmäisvaatimukset. 

Tarjotaan suorituskykyinen langaton lähiverkko, joka 
mahdollistaa oppilaille laitteiden käytön kaikissa luokissa 
ja oppimistiloissa.

✔ ✔

LSL-hankkeen keskeiset tulokset voidaan tiivistää 
seuraavasti. Jokaiseen päätelmään liittyy suosituksia, jotka 
perustuvat edistyneiden koulujen havainnointiin ja jatkuvaan 
vuoropuheluun kansallisten koordinaattorien, koulujen 

johtajien sekä LSL-verkostoon kuuluvien koulujen opettajien 
ja oppilaiden kanssa. Yksityiskohtaiset tiedot ovat saatavilla 

havainnointikäynneistä laaditussa raportissa. 



10

Tiivistelmä Living Schools Lab -hankkeen tuloksista 

6. OPETUSSUUNNITELMA JA 
OPPIMATERIAALIT 
Uudet teknologiat, kuten 
pilvitekniikka, helpottavat pääsyä 
oppimateriaaleihin, digitaalisiin 
aineistoihin ja digitaalisiin portfolioihin 
ja edistävät siten aineistojen jakamista 
opettajien kesken sekä mahdollistavat 
palautteen tai vastauksen antamisen 
oppilaille usein ja nopeammin.

Koulujen tulee miettiä, miten oppimateriaaleja, viestintää 
ja palautteen antamista tuetaan perinteisen oppitunnin 
ulkopuolella.

TVT:n käyttö tulee nivoa eri oppiaineisiin sisältyviin 
taitoihin. Opetussuunnitelman tulee sisältää TVT:n käytön 
tasokuvaukset.

Koulujen tulisi laatia selkeämmät ohjeet internetin 
turvalliseen käyttöön.

✔ ✔

7. OPPILAAT 
Oppilaiden osallistaminen koulun 
kehittämiseen tarjoaa arvokasta 
palautetta teknologian käytöstä.  

Perustetaan oppilaista digitaalisten johtajien ryhmä, joka voi 
antaa tukea muille oppilaille ja henkilökunnalle. 

Pyydetään oppilaita luomaan koulun näyteikkuna, jossa 
esitellään oppilaiden töitä.

✔

8. OPPIMISYMPÄRISTÖT 
Kaikkia fyysisiä ja virtuaalisia tiloja 
käytetään tukemaan opettamista ja 
oppimista. 

Tarkastetaan ja seurataan, milloin ja miten teknologiaa 
käytetään koulussa. 

Harkitaan jonkin huoneen muokkaamista tulevaisuuden 
luokkahuoneeksi, niin että siellä voi pilotoida ja 
havainnollistaa erilaisia pedagogisia menetelmiä ennen 
niiden toteuttamista koko koulussa.

✔

9. LSL-METODOLOGIA      
LSL-prosessi – alueelliset 
verkostot, yhteinen viitekehys, 
STEPS-suunnitelman kieli ja 
”näytä, havainnollista, testaa”-
periaate – kannustaa kouluja 
jakamaan käytäntöjä ja seuraamaan 
kehittämissuunnitelman etenemistä.

Toisten koulujen kanssa työskentely 
innostaa ja herättää ideoita 
innovointiin sekä avaa opettajille 
ja oppilaille mahdollisuuksia toimia 
yhdessä eri koulujen kanssa. 

Laaditaan yhteiset periaatteet yhteistyön tueksi käyttämällä 
apuna esimerkiksi STEPS-suunnitelmaa tavoitteiden 
kirjaamisessa ja koko koulun kehittämisprosessin 
tukemisessa.

Liitytään koulujen verkostoihin, että voidaan tehdä 
yhteistyötä, jakaa käytäntöjä ja tutkia TVT:n käyttöä koko 
koulun muutoksen edistämiseksi.

Aloitetaan yhteistyöprojekteja toisten koulujen kanssa 
esimerkiksi eTwinningin kautta. 

Tarkistetaan rahoitusmahdollisuudet (esim. Erasmus+) 
ja sponsorointi, joista voi saada tukea koulujen väliseen 
yhteistyöhön.

Etsitään yliopistokumppani tai riippumaton asiantuntija, jolta 
saa tukea kehittämiseen ja muutoksen dokumentointiin.

✔

10. KUMPPANUUDET JA 
VERKOSTOT 
Kumppanuuksien ja verkostojen 
kehittäminen edistää yhteistyön 
kulttuuria koulussa ja siten myös 
muutoksen toteuttamista. 

Kumppanuuksia ja verkostoja 
tulisi kehittää vanhempien ja 
paikallisyhteisön, toisten koulujen, 
paikallisten yritysten ja kaupallisten 
toimijoiden kanssa.

Käytetään LSL:n muutoksen valtavirtaistamisen viitekehystä 
koulun verkottuneisuuden asteen arviointiin.

Laaditaan toimintasuunnitelma, josta ilmenevät tärkeimmät 
kehittämiskohteet kumppanuuksissa ja verkostoissa.

Valitaan sopiva(t) opintojakso(t) ja sisällytetään se/
ne koulun kehittämissuunnitelmaan. Nimetään myös 
opintojaksojohtaja ja toteuttaja.

✔
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muut asiaan liittyvät aloitteet ja hankkeet
  Future Classroom lab  

European Schoolnetin luoma Future Classroom Lab (FCL) 
on innostava oppimisympäristö Brysselissä. Se haastaa 
vierailijat arvioimaan uudelleen pedagogiikan, teknologian 
ja suunnittelun roolia omassa opetuksessaan. Future 
Classroom Lab avattiin tammikuussa 2012, ja siitä lähtien 
poliittiset päättäjät, alan yhteistyökumppanit, opettajat muut 
opetusalan sidosryhmät ovat kokoontuneet säännöllisesti 
koulutustyöpajoihin ja strategisiin seminaareihin kehittämään 
visioita tulevaisuuden koulusta ja menetelmiä niiden 
toteuttamiseen. 

 fcl.eun.org 

  itEC (European Commission’s   
  7th Framework Programme, 2010-2014)  

iTEC-hankkeeseen osallistui yli 2 500 pilottiluokkaa 20 
maasta ja 17 maan opetusministeriöt. Kyse oli siis tähän 
asti suurimmasta yleiseurooppalaisesta tulevaisuuden 
opetusta ja oppimista tutkineesta hankkeesta. Onnistuneen 
metodologiansa pohjalta iTEC-hankkeessa suunniteltiin 
tulevaisuuden luokkahuoneen työkalupakki, jonka 
avulla opettajat, koulujen johtajat ja poliittiset päättäjät 
voivat tunnistaa opetusalan trendejä, luoda skenaarioita 
tulevaisuuden luokkahuoneesta ja kehittää innovatiivisia 
oppimisaktiviteetteja.  

 fcl.eun.org/itec

  Creative Classrooms lab (European  
  Commission’s lifelong learning  
  Programme, 2013-2015)  

Creative Classrooms Lab -hankkeessa on mukana 45 
koulua, 8 Euroopan maata ja 9 opetusministeriötä, ja 
tavoitteena on kerätä tietoa tablettitietokoneiden käytöstä 
koulussa, käytön vaikutuksista ja käytön yleistymisestä. 
Tulokset auttavat päättäjiä tekemään perusteltuja päätöksiä 
tablettien käyttöönoton pedagogisista hyödyistä ja 1:1-mallin 
toteuttamisesta tietokoneiden käytössä.  

 creative.eun.org 

  European schoolnet academy  

European Schoolnet Academy on ensimmäinen 
eurooppalainen oppimisympäristö, joka tarjoaa varta vasten 
opettajille ja kouluttajille suunniteltuja ilmaisia verkkokursseja. 
Kaksi ensimmäistä kurssia toteutettiin onnistuneesti keväällä 
2014, aiheina skenaariot tulevaisuuden luokkahuoneesta ja 
innovatiiviset menetelmät luonnontieteiden ja matematiikan 
opetukseen. Lisää kursseja on tarkoitus toteuttaa vuosina 
2014 ja 2015.  

 www.eunacademy.eu



        fcl.eun.org/lsl             futureclassroomlab              europeanschoolnet               #FCL_eu        fcl.eun.org/lsl             futureclassroomlab              europeanschoolnet               #FCL_eu        fcl.eun.org/lsl             futureclassroomlab              europeanschoolnet               #FCL_eu        fcl.eun.org/lsl             futureclassroomlab              europeanschoolnet               #FCL_eu

 Tutustu LSL:n aineistoihin!                                 fcl.eun.org/lsl

Hyvät 
käytännöt:  
koulujen 
toimintatapoja

  Yli 70 LSL-koulujen jakamaa videota hyvistä käytännöistään.
  Spotlight on Practice -artikkelit tarjoavat seikkaperäisempiä selostuksia 

verkoston kouluista.

Havainnot:   
näkemyksiä ja 
oivalluksia

Kuvaus havainnointikäyntien metodologiasta ja niiden herättämistä ajatuksista 
antaa mahdollisuuden kurkistaa 12 maan kouluihin ja kansallisten fokusryhmien 
keskusteluihin, koulujen johtoa ja kumppaniorganisaatioita unohtamatta.

   Havainnointiblogi:  Näkemyksiä ja ideoita, joita saatiin vierailuilla 
edistyneisiin kouluihin.

   Raportti havainnointikäynneistä  (D3.3): Loppuraportti kouluihin 
tehdyistä havainnointikäynneistä, joita johti Diana Bannister, MBE, 
Wolverhamptonin yliopisto. Raportti sisältää analyysin ja näkemyksiä, 
päätelmiä ja suosituksia sekä 12 maan tapaustutkimukset, joiden laadintaan 
ovat osallistuneet kunkin maan kansalliset koordinaattorit. 

   Maakohtaiset tapaustutkimukset:  Laadittu kansallisten 
koordinaattorien tuella. 

Ammatillinen 
ehittyminen: 
jaetaan 
osaamista

   Välipalat:  Yli 30 lyhyttä verkossa toteutettavaa oppimistapahtumaa 
opettajille ja kouluille. 

   Yhteistoiminnallisten koulujen kehittämiskurssi  (D5.3): Kehitetty 
havaintojen pohjalta edistämään hyvien käytäntöjen valtavirtaistamista ja 
koko koulun lähestymistapaa TVT:n käyttöön. Kurssi sisältää 10 opintojaksoa 
tukimateriaaleineen. 

Validointi    Validointikäsikirja  (D4.2.2): Kehitetty ja testattu hankkeen aikana. Opas 
EU-hankkeille, yrityksille ja muille organisaatioille, jotka ovat kiinnostuneita 
validointien toteuttamisesta Euroopan kouluissa.

Lisää 
aineistoja     
Future Classroom 
Lab -sivustolla 
fcl.eun.org

   Opetuskäytäntöjen hakemisto:  Käytännönläheisiä esimerkkejä 
teknologian valtavirtaistamisesta ja tulevaisuuden oppimisesta. 

   Ammatillinen kehittyminen:  Sekä työpajoja FCL:n tiloissa että ilmaisia 
verkkokoulutusmateriaaleja, verkkoseminaareja ja kursseja European 
Schoolnet Academyn kautta. 

   Tulevaisuuden luokkahuoneen työkalupakki:  Omien tulevaisuuden 
luokkahuone -skenaarioiden ja oppimisaktiviteettien luomiseen ja 
toteuttamiseen.    

   Tulevaisuuden luokkahuone -lähettiläät:  Innovatiivisten opettajien 
verkosto, tehtävänä tukea innovatiivisten opetus- ja oppimistapojen 
valtavirtaistamista kansallisella tasolla. Verkostoon ovat tervetulleita opettajat, 
jotka ovat osallistuneet European Schoolnetin hankkeisiin ja haluavat 
osallistua tuleviin validointipilotteihin.  

   Validointipalvelu:   Tarjoaa EU-hankkeille, yrityksille ja muille 
organisaatioille mahdollisuuden käyttää Future Classroom -verkoston kouluja 
ja opettajia validointiin ja pilotointiin. 


