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Tässä julkaisussa esitetty työ on saanut rahoitusta Euroopan komission
seitsemännestä puiteohjelmasta (iTEC: Innovative Technologies for an
Engaging Classroom -hanke, tukisopimus nro 257566). Tämän julkaisun
sisällöstä vastaavat ainoastaan ryhmittymän jäsenet. Se ei edusta
Euroopan komission mielipidettä, eikä komissio ole vastuussa siihen
sisältyvän aineiston mahdollisesta käytöstä.
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Johdanto
iTEC (Innovative Technologies for an Engaging Classroom) oli Euroopan komission rahoittama nelivuotinen
tutkimus- ja kehityshanke, jossa oli mukana 26 kumppania: opetusministeriöitä, teknologiayrityksiä ja
tutkimusorganisaatioita. Hankkeen tavoitteena oli uudistaa ja lisätä teknologian käyttöä oppimisessa ja
opettamisessa oppivelvollisuuteen perustuvassa koulutuksessa. Hankkeen aikana noin 50 000 oppilasta
pilotoi opetusvälineitä ja -menetelmiä 2 624 luokassa 20 maassa ympäri Eurooppaa [1].

Näin syntyi iTEC-toimintamalli oppimisen uudistamiseksi,
ja sen avulla kehitettiin skenaarioita tulevaisuuden
luokkahuoneesta (kertomuksia innovatiivisista, nykyaikaisista
oppimisympäristöistä); innostavia oppimisaktiviteetteja
(erillisten tehtävien kuvauksia, joissa hyödynnetään
innovatiivisia digitaalisia opetusmenetelmiä), sekä inspiroivia
oppimiskertomuksia (havainnollistavia kehyskertomuksia).
Nämä työkalut ja menetelmät kannustavat opettajia
innovoimaan ja antavat yksityiskohtaisia esimerkkejä siitä,
miten oppiminen ja opettaminen voi digitaalisia työkaluja
käyttämällä olla yksilöllisempää, aidompaa ja innostavampaa.
Hankkeen aikana tutkimus- ja kehitystoiminta johti myös
prototyyppien luomiseen teknologioista, joiden tarkoituksena
on tukea iTEC-toimintamalli.
iTEC-hankkeen kolme tärkeintä tulosta ovat:
•		skaalautuva, skenaariojohtoinen suunnitteluprosessi
digitaalisen pedagogiikan kehittämiseen
•		tulevaisuuden luokkahuone -työkalupakki ja siihen
liittyvä koulutus
•		laaja kokoelma tulevaisuuden luokkahuone
-skenaarioita, oppimisaktiviteetteja ja
oppimiskertomuksia.

Nelivuotisessa hankkeessa toteutettiin viisi osittain
päällekkäistä pilotointijaksoa (jaksot 1–5). Arvioinnin
tarkoituksena oli edistää iTEC-hankkeen tulosten
kehittämistä sekä arvioida iTEC-lähestymistavan vaikutusta
oppimiseen ja opettamiseen. Kokoavan arvioinnin sijasta oli
siksi tarpeen käyttää ohjaavaa arviointia, jonka perustana
oli laadullisten tietojen kerääminen. Oppimisaktiviteetit
ja oppimiskertomukset olivat inspiraation lähteitä, joita
opettajat voivat muokata omaan käyttöönsä, pikemminkin
kuin jäykkiä, ennalta määrättyjä toimia. Niistä tehtiinkin
monenlaisia tulkintoja ja toteutuksia. Koska pilottiprojektit
olivat luonteeltaan hyvin erilaisia, tavoitteena ei voinut olla
määrällisten tulosten tarjoaminen hankkeen vaikutuksista
oppilaiden suorituksiin. Säännölliset opettaja- ja
oppilaskyselyt antoivat kuitenkin tietoa iTEC-lähestymistavan
vaikutuksista ja tulevaisuuden soveltamismahdollisuuksista.
Opettajien mielipiteet oppimisaktiviteettien ja/tai
oppimiskertomusten toimivuudesta ovat tärkeitä (ne
heijastavat heidän kokemuksiaan, toimintaympäristöään ja
näkemystään opetustilanteen monitahoisuudesta), samoin
ilmaukset aikeista käyttää niitä tulevaisuudessa [3].
Tapaustutkimuksiin käytännön toteutuksista sisältyi
oppituntien havainnointia, mikä antoi tilaisuuden verrata
opettajien toteamuksia havainnoituihin toimintatapoihin.
Aineisto (keräysaika syyskuu 2011 – kesäkuu 2014) sisältää.
• 68 tapaustutkimusta toteutuksista

”Innovaatio” määritellään iTEC-hankkeessa seuraavasti:
”idea, toimintatapa tai esine, jonka yksilö mieltää uudeksi”
[2, s. 11] ja joka edistää oppimista ja opettamista. Se
on väistämättä tilannekohtaista, joten mitään yksittäistä
työkalua tai toimintatapaa ei mielletä innovatiiviseksi
kaikissa luokissa. ”Diffuusion” [2] avulla yksittäiset, vähäiset
muutokset voivat johtaa huomattavaan innovointiin. Niinpä
innovaatio voidaan nähdä vähittäisten muutosten prosessina.
iTEC-toimintamalli keskittyy pedagogiseen innovointiin, jota
teknologia mahdollistaa pikemminkin kuin ohjaa.
Tämä arviointiraportti esittää tiivistetysti iTEC-hankkeen
vaikutukset oppijoihin ja opettajiin sekä iTEC-lähestymistavan
mahdollisuudet muuttaa koko koulujärjestelmää.
Tarkasteltavana ovat seuraavat asiat:
•		iTECin prosessit, työkalut ja menetelmät
(tapaustutkimukset, käyttäjä/opettajakyselyt, fokusryhmät)
•		luokkahuoneen näkökulmat (tapaustutkimukset, opettaja/
oppilaskyselyt)

• 1 399 opettajakyselyn vastausta
• 1 488 oppilaskyselyn vastausta
• 19 opettajien fokusryhmää
• 16 kansallista tapaustutkimusta.
Arviointimenetelmästä voi lukea yksityiskohtaisemmin
lyhentämättömästä arviointiraportista [4].
Edistääkseen iTEC-lähestymistavan käyttöönottoa
koko järjestelmässä hanke tarjosi jatkuvaa koulutusta
ja tukea sekä hankkeen aikana että sen päätyttyä.
Esimerkiksi European Schoolnetin koordinoimassa Future
Classroom Lab -hankkeessa [5] kehitettiin viisipäiväinen
lähiopetuskurssi. Se sisältää joukon iTEC-moduuleja ja
-aineistoja, joita voi muokata kansallisten ja paikallisten
tarpeiden mukaan [6]. Kurssista muokattiin myös MOOC
(Massive Open Online Course) -verkkokurssi osana
European Schoolnetin uutta Academy-hanketta [7].

•		kansalliset näkökulmat (tapaustutkimukset).
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1: Miten iTEC-toimintamalli
vaikutti oppijoihin ja oppimiseen?
iTEC-toimintamalli käsittelee skenaarioita tulevaisuuden luokkahuoneesta ja innostavien,
tehokkaiden oppimisaktiviteettien järjestelmällistä suunnittelua digitaalisten opetusmenetelmien 		
avulla. Tällä lähestymistavalla voidaan saavuttaa Euroopan unionin ja kansallisten koulutuspolitiikkojen
tavoitteet (esim. Eurooppa 2020) työllistyvyyden ja elinikäisen oppimisen lisäämisestä kehittämällä
oppilaiden digitaalista osaamista ja muita 2000-luvun taitoja.

Seuraavassa esitetyt havainnot kertovat lyhyesti iTEC-lähestymistavan
toteuttamisen vaikutuksista oppilaisiin. Käytännön toteutuksissa oli
yleensä kyse oppilaiden noin kuuden viikon mittaisista projekteista.
Näyttöä kerättiin kyselyistä (opettaja, n = 1399; oppilas, n = 1488;
n = otoksen koko), kansallisista tapaustutkimuksista (n = 16), opettajien
fokusryhmistä (n = 19) ja toteutusta käsitelleistä tapaustutkimuksista,
joita tehtiin kolmen viimeisen jakson aikana (n = 68).

iTEC käytännössä: oppimiskertomus koulun
uudelleensuunnittelusta, jakso 3, Yhdistynyt
kuningaskunta
Tämä oppimiskertomus edellytti oppilailta tilaan
liittyvien ratkaisujen ja tiettyä oppimistilaa käyttävien
ihmisten erilaisten motivaatioiden pohtimista.
Tavoitteena oli suunnitella uusi tila tulevaa käyttöä
varten. Suunnittelun perustana olivat koulun nykyisiin
toimintoihin liittyvät haasteet, jotka oli ensin tunnistettu.
Tarina toteutettiin eräässä brittiläisessä yläkoulussa
osana tuotesuunnittelun kurssia 10 oppitunnilla viiden
viikon aikana. Oppilaat jaettiin kolmen hengen ryhmiin
käyttämällä TeamUp-työkalua (iTEC-prototyyppi
oppimisteknologiasta). Aluksi oppilaat sopivat
yhteisistä toimintaperiaatteista ja jokaisen tehtävistä
omassa ryhmässä. Opettaja perusti Edmodo-ryhmän
(virallisen koulutuksen tarpeisiin suunniteltu sosiaalinen
oppimisverkosto), jotta oppilaat voisivat jakaa töitään,
saada ryhmäviestejä ja hyödyntää tarjolla olevia
resursseja. Oppilaille annettiin suunnitteluohjeet, ja sen
jälkeen he käyttivät omia tablettejaan valokuvien ja
videoiden tallentamiseen, muistiinpanojen tekemiseen
ja ajatustensa ja pohdintojensa tallentamiseen koko
projektin ajan. Oppilaat, joilla ei ollut tablettia, saivat
lainaksi kannettavat videokamerat. Oppilaat loivat
prototyypin ja keskustelivat sitten suunnitelmastaan
tulevien käyttäjien kanssa. Saamansa palautteen
pohjalta oppilaat hioivat lopullisen prototyypin,
jonka he esittelivät luokalleen. Innovatiivisena
nähtiin esimerkiksi oppilaiden työskentely tuottajina,
lisääntynyt yhteistyö, multimedia-aineiston helpompi
kerääminen ja oppilaiden parempi ymmärrys
suunnitteluprosessista.
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Keskeinen havainto 1:
Opettajien mukaan iTEC-toimintamalli kehitti
oppilaiden 2000-luvun taitoja, varsinkin itsenäistä
oppimista, kriittistä ajattelua, kykyä ratkaista
ja pohtia tosielämän ongelmia, viestintä- ja
yhteistyötaitoja, luovuutta ja digitaalista lukutaitoa.
Oppilaiden näkemykset olivat samansuuntaisia.

Itsenä
i ne

n

Opettajat ja oppilaat olivat yhtä mieltä siitä,
että iTEC-hankkeen oppimisaktiviteettien
tekeminen kehitti seuraavia
inen
pim
p
oppilaiden taitoja:
o

Opettaja

80 %
83%

Opettajat (n = 595–826, jaksot 1–3) olivat myös sitä
mieltä, että iTECin oppimisaktiviteetit antoivat oppilaille
mahdollisuuden:
• oppia aktiivisesti ja itsenäisesti (84 %)
• ilmaista ajatuksiaan uusilla tavoilla (89 %)
• kommunikoida toistensa kanssa uusilla tavoilla (85 %)
• kommunikoida opettajansa kanssa uusilla tavoilla (81 %)
• käyttää digitaalisia työkaluja yhteistyön edistämiseen (91 %).
Kun oppilailta (n = 1293, jakso 5) kysyttiin, mikä oli
”parasta iTECissä”, yleisimmät vastaukset olivat lisääntynyt
teknologian käyttö (37 % oppilaista) ja lisääntynyt yhteistyö
(24 % oppilaista).
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––se, ett tunneista tuli kiinnostavampia,
ja se, ett se kehitti oppilaiden kriittist
ajattelua. He alkoivat oppia kuuntelemaan,
perustelemaan kantansa, mit he eiv t
olleet tottuneet tekem n; he oppivat
suhtautumaan omiin n kemyksiins
suhteellisemmin ja hyv ksym n muiden
ajatuksia. He alkoivat my s ker t erilaisia
n k kantoja, pohtivat niit ja tekiv t 		
p t ksi . T m oli eritt in innovatiivista
ja upeaa n hd niiss oppilaissa, jotka
p siv t n in pitk lle.
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Digita
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(Portugali, opettaja)

Ryhm ss ty skentely (oli parasta iTECiss ).
Siit taidosta on hy ty maailmassa, mutta
sit ei opeteta koulussa. Ty skentely t ss
projektissa yhdess toisten kanssa 		
on ollut eritt in rakentavaa.
(Italia, oppilas)

(Tätä mieltä olevien opettajien (n = 573–594) ja oppilaiden
(n = 1444–1488) osuudet, jaksot C4–5.)
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Keskeinen havainto 2:
Oppilaiden roolit luokassa muuttuivat: heistä tuli
vertaisarvioijia ja tuutoreita, opettajankouluttajia,
oman oppimisensa suunnitteluun osallistuvia ja
suunnittelijoita/tuottajia.
Tutkittujen opettajien mukaan iTEC vaikutti heidän
pedagogiikkaansa useimmiten niin, että oppilaiden roolit
muuttuivat (24 %, n = 586, jaksot 4–5). Tämä todettiin
merkittävänä pedagogisena innovaationa myös yhdeksässä
kansallisessa tapaustutkimuksessa, joita tehtiin kaikkiaan 16.
Oppilaat osallistuivat arviointiin ja palautteen antamiseen
oppilastovereilleen (10 tapaustutkimusta 21:stä, jaksot 4–5).
Oppilaat osallistuivat vertaistuutorointiin ja toimivat luokassa
“asiantuntijoina” – jopa opettajina ja tekstintuottajina
(15 tapaustutkimusta 60:stä, jaksot 3–4). Joissakin
tapauksissa oppilaat toimivat opettajankouluttajina,
he tukivat opettajia erityisesti teknologian käytössä (2
opettajien fokusryhmää 10:stä, jakso 4; 3 tapaustutkimusta
21:stä, jaksot 4–5). Muissa tapauksissa oppilaista tuli
oman oppimiskokemuksensa suunnitteluun osallistuvia.
He kehittivät uusia tapoja lähestyä oppimista ja arviointia
yhdessä opettajiensa kanssa (2 opettajien fokusryhmää
10:stä, jakso 4; 4 tapaustutkimusta 21:stä, jaksot 4–5).
Kolmessa neljästä ensimmäisestä jaksosta oppilaat myös
suunnittelivat ja/tai valmistivat esineitä (sen sijaan että
arvioitavaksi tulisi vain digitaalisesti esitetty tietämys). Monille
opettajille tärkeä piirre iTEC-lähestymistavassa oli, että se
tarjosi oppilaille aidompia oppimiskokemuksia tilanteista,
joita he todennäköisesti kohtaisivat työssä ja muualla
arkielämässä (76 %, n = 594, jaksot 2–3): työskentelystä
tiimeissä ja ulkopuolisten kumppanien kanssa. Lisäksi he
tuottivat jotakin, jota käytettäisiin koulun ulkopuolella.
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Roolini opettajana oli erilainen: tunsin olevani
tiiminvet j ja innovaattori pikemminkin
kuin opettaja.
(Suomi, opettaja)

On eritt in mukava tiet , ett
(ik tovereillemme laatimamme
opetusmateriaalit) vaikuttavat johonkuhun
maailmassa. Toisaalta on v h n stressaavaa
ja h mment v tiet , ett joku aikoo
k ytt jotain minun tekem ni, ja tulee
halu parantaa sit .
(Israel, oppilas)

Useimmat haasteet –– saatiin helposti
ratkaistua yhteisty ss oppilaiden kanssa.
Se saattaa olla yksi iTECin mullistavista
jutuista! Oppilaat otetaan mukaan
suunnittelemaan muutosta
luokkahuoneeseen.
(Itävalta, opettaja)
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Keskeinen havainto 3:
Osallistuminen iTEC-toimintamalli pohjautuviin
luokan toimintoihin vaikutti myönteisesti
oppilaiden motivaatioon.

85%

Samoin kuin muissa digitaalista pedagogiikkaa käsitelleissä
tutkimuksissa, myönteinen vaikutus oppilaiden motivaatioon
oli yksi selvimmin aineistosta esiin nousevista seikoista.
Opettajat ja oppilaat olivat sitä mieltä, että iTECin
oppimisaktiviteettien tekeminen vaikutti positiivisesti
oppilaisiin seuraavilla alueilla:

78%
86%

Osallistuminen
koulutyöhön

Asenteet
oppimista
kohtaan

Oppimiseen
syventyminen

85%

Halu tehdä
vastaavia tehtäviä
Opettaja

En kuvitellut, ett saisin heid n kanssaan
aikaan paljonkaan, mutta t n n he
harjoittelivat ranskan puhumista todella
hyvin. –– Heit on usein vaikea motivoida.
Jos sit tehd n koko luokan kanssa
perinteisill harjoituksilla, se on heid n
mielest n tyls . –– Kun se toteutetaan
luovemmalla tavalla, huomaan ett he oppivat
paljon, puhuvat ja tekev t enemm n.
(Belgia, opettaja)

(Tätä mieltä olevien opettajien
(n = 826–1399) ja oppilaiden
(n = 1444) osuudet, jaksot 1–5.)

Oppilas

Oppilaat pit v t kovasti teht vist , joihin
liittyy modernien ty kalujen k ytt mist ,
ja (digitaalisen) pelin tekeminen oli heist
todella motivoivaa. Minun n k kulmastani
hienointa oli siis heid n kiinnostuksensa.
(Tšekin tasavalta, opettaja)
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Keskeinen havainto 4:
iTEC-toimintamalli paransi oppilaiden suoritustasoa
sekä opettajien (arviointitietojen perusteella) että
oppilaiden mielestä.
Opettajista 67 % (n = 1399, jaksot 1–5) oli sitä mieltä,
että iTEC-prosessi paransi oppilaiden suorituksia eri
oppiaineissa, minkä myös arviointitiedot osoittivat (myös:
27 tapaustutkimusta 68:sta, jaksot 3–5; 5 opettajien
fokusryhmää 10:stä, jakso 4). Opettajilta kysyttiin,
mistä tämä heidän mielestään johtui, ja kysymykseen
vastanneiden 232 opettajan mukaan yleisimpiä syitä
olivat oppilaiden motivaation (31 %), yhteistyön (13 %) ja
teknologian käytön (10 %) lisääntyminen. Lisäksi 80 %
oppilaista (n = 1444, jakso 5) oli sitä mieltä, että iTEChankkeen avulla hankitut tiedot ja taidot auttaisivat heitä
suoriutumaan paremmin arvioinneista.

Ranskan kielen taitoni ei ole kovin hyv , en
osaa lukea enk puhua sit kovinkaan hyvin.
Mutta t ll kurssilla se sujui paremmin,
koska minua kuvattiin. Halusin tehd sen
todella hyvin.
(Belgia, oppilas)
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Saimme tilaisuuksia parantaa k yt nn n
taitojamme. Meist oli mukava ty skennell
yhdess , tehd yhteisty t , luoda
verkkosivuja, ottaa valokuvia, videoida.
Olemme saaneet paljon positiivisia arvioita,
korkeita arvosanoja – se on innostanut
meit kovasti.
(Liettua, opiskelija)

iTEC on johtanut merkitt viin
parannuksiin (oppilaiden oppimistuloksissa
antamalla syvemm n) ymm rryksen
opetussuunnitelmaan kuuluvasta aiheesta
ja (liitt m ll sen) arkiel m n teknologiaa
k ytt m ll .
(Turkki, opettaja)
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2: Miten iTEC-toimintamalli
vaikutti opettajiin ja opettamiseen?
Valtaosa Euroopan opettajista käyttää teknologiaa pääasiassa oppituntien valmisteluun; käyttö oppitunneilla
oppilaiden kanssa on yhä vähäistä, vaikka infrastruktuuri on monissa maissa parantunut huomattavasti
(lähde: Survey of Schools: ICT in Education -tutkimus). Tarvitaan siis yhä enemmän tukea opettajille, jotta he
voivat kehittää osaamistaan teknologian käytössä oppitunneilla. iTEC-hankkeen tulosten mukaan tämä on
mahdollista saada aikaan oppimisen suunnittelulla.

Tämä osio keskittyy sidosryhmien näkemyksiin
skenaariojohtoisesta suunnitteluprosessista, innovatiivisten
opetusmenetelmien kehittämisestä ja iTEC-lähestymistavan
vaikutuksesta opettajien motivaatioon ja asenteisiin.
Näyttöä kerättiin tapaustutkimuksista ja kyselyistä:
skenaarioiden kehittämisestä (11 kansallista koordinaattoria,
15 osallistujaa, 16 kansallista tapaustutkimusta),
oppimisaktiviteettien kehittämisestä (11 kansallista
koordinaattoria, 5 tapaustutkimusta), opetusstrategiasta,
motivaatiosta ja asenteista (opettajakysely, n = 1399;
tapaustutkimukset toteutuksesta, n = 68).

Keskeinen havainto 5:
Tulevaisuuden luokkahuone -skenaarioiden
kehitysprosessi oli päättäjien, opettajien ja
sidosryhmien mielestä innovatiivinen, mutta
työtä on vielä jatkettava.
Skenaarioiden kehittämisen tarkoituksena on innostaa
opettajia ryhtymään proaktiivisiksi “muutosagenteiksi”.
Skenaarioiden kehitysprosessissa on mukana laaja joukko
sidosryhmiä. Siinä selvitetään yhteiskunnan ja teknologian
nykyisiä trendejä sekä saadaan malli skenaarioiden
dokumentointiin ja menetelmä parhaiden skenaarioiden
valitsemiseen ja skaalaamiseen. Ensimmäinen versio
tulevaisuuden luokkahuoneen kypsyystasomallista (Future
Classroom Maturity Model, alkuperäiseltä nimeltään
Innovation Maturity Matrix) tarjosi itsearviointimallin
innovaatioiden viidestä tasosta ja viidestä ulottuvuudesta
(tulokset, pedagogiikka, oppijan rooli, johtaminen
ja teknologia). Malli kehitettiin teknologian käytön ja
skenaarioiden arviointia varten.
Varhaiset työvälineet skenaarioiden kehittämiseen olivat
joukko tulostettuja asiakirjoja, joita kokeiltiin kansallisten
koordinaattorien ja iTEC-kumppanien kanssa ja sen jälkeen
pilotoitiin kansallisissa työpajoissa (yli 300 osallistujaa).
Työkalupakki järjestettiin myöhemmin uudelleen aineiston
käytön helpottamiseksi, ja se julkaistiin internetissä.
Skenaarioiden kehitysprosessi oli päättäjien mielestä
innovatiivinen kahdeksassa maassa (7 kansallista
tapaustutkimusta 16:sta, tapaustutkimus skenaarioiden
kehittämisestä). Hyödyllisinä pidettiin seuraavia seikkoja:

trendien tunnistaminen, tulevaisuuden luokkahuoneen
kypsyystasomalli, opastus olemassa olevien skenaarioiden
muokkaamiseen ja skenaarioiden valintaprosessi
(kansallisten koordinaattorien fokusryhmä, tapaustutkimus
skenaarioiden kehittämisestä). Kuudessa maassa
kypsyystasomallin ensimmäistä versiota pidettiin keinona
saada inspiraatiota innovoinnin pohtimiseen. Kuudessa
muussa maassa puolestaan oli jo vastaavia itsearvioinnin
työkaluja saatavilla, ja kolmessa maassa pantiin merkille
kypsyystasomallin käyttöönoton mahdollisia haasteita,
esimerkiksi koulun itsenäisyyden puute tai tiedon/
motivaation puuttuminen.

Kauaskantoisimpana iTEC-prosessiin liittyvänä
muutoksena pidetään jäsenneltyä lähestymistapaa
hyvien toimintatapojen dokumentointiin ja jakamiseen,
mitä skenaarioiden kehittämisen työkalupakki edistää.
(Unkari, kansallinen tapaustutkimus)

(Tulevaisuuden luokkahuoneen
kypsyystasomalli) toimi pohdinnan perustana,
ja osallistujilla oli mahdollisuus sijoittaa
oma koulunsa jollekin tasoista ja mietti ,
miten voisi p st eteenp in ja yl sp in.
(Portugali, kansallinen koordinaattori)

Opettajien ottaminen mukaan [skenaarioiden kehitys]
prosessiin on ollut hyvä kokemus kyseisille opettajille.
Se on osoittautunut tehokkaaksi keinoksi motivoida
opettajia ja on siten kehittänyt heidän ammatillista
osaamistaan.
(Norja, kansallinen tapaustutkimus)
Opettajat ja koordinaattorit totesivat, että skenaarioiden
kehitysprosessi – sellaisena kuin se hankkeen tässä
vaiheessa oli – kaipasi yksinkertaistamista, parempaa
esitystapaa, lisäopastusta ja havainnollistamista esimerkeillä.
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Keskeinen havainto 6:
Opettajien ja koordinaattorien mielestä oppimisaktiviteettien kehitysprosessi tarjoaa mahdollisuuksia
innovatiivisten digitaalisten opetusmenetelmien
kehittämiseen, mutta vaatii vielä lisää työtä.
Oppimisaktiviteetit ovat konkreettisia kuvauksia erillisistä
toiminnoista. Esimerkki:
Pohdinta: Kun olet saanut kunkin oppimisaktiviteetin
tehtyä, julkaise ja jaa äänikommentteja kokemistasi
haasteista (mahdollisia työkaluja: TeamUp,
VoiceThread, AudioBoo, Bambuser).
Oppimisaktiviteettien kehitysprosessi lähtee liikkeelle
skenaarioista. Yhteistoiminnallisissa työpajoissa opettajat ja
muut toteuttavat prosessin, jolla
•		tunnistetaan skenaarioiden toteuttamiseen liittyviä
haasteita ja mahdollisuuksia
•		tunnistetaan sopivia resursseja (työkalut, palvelut,
sisältö, ihmiset ja tapahtumat) haasteiden käsittelyyn 		
ja toteutuksen tukemiseen
•		dokumentoidaan tulokset eli luodut oppimisaktiviteetit.
Oppimisaktiviteettien kehittämisen aineistoja ja työkaluja
pilotoi kansallisissa työpajoissa yli 400 osallistujaa, joista
valtaosa oli opettajia. Näihin työpajoihin osallistuneista
opettajista pieni osa (n = 15) kertoi palautteessaan,
että oppimisaktiviteettiprosessi tarjoaa mahdollisuuksia
kehittää innovatiivisia ja luovia opetuskäytänteitä.
Opettajat suhtautuivat asiaan myönteisesti, he nauttivat
työpajaan osallistumisesta (8) ja prosessista (6),
soveltamismahdollisuuksista pohtia omaa toimintatapaansa
uudella tavalla (6), luovasta toiminnasta (4) ja yhteistyöstä
toisten (myös muiden koulujen opettajien) kanssa oppimisen
suunnittelussa (4). Työpajojen vetäjien (n = 8) mielestä
hyvin toimineita seikkoja olivat kokemusten vaihtaminen ja
ryhmissä työskentely (4) sekä osallistujien kannustaminen
haasteiden pohtimiseen (2).
Samoin kuin tulevaisuuden luokkahuonetta koskevien
skenaarioiden kehitysprosessista, myös oppimisaktiviteettien
kehitysprosessista todettiin, että senhetkistä versiota
tulisi yksinkertaistaa, joustavuutta lisätä ja esitystapaa
parantaa. Pilotoitua versiota pidettiin liian aikaa vievänä ja
monimutkaisena säännölliseen käyttöön, varsinkin yksittäistä
oppituntia varten (3 opettajaa, 2 kansallista koordinaattoria).
Kansalliset koordinaattorit (5 koordinaattoria 11:stä)
totesivat, että opettajien mielestä yhteistoiminnalliseen
suunnitteluprosessiin oli vaikea osallistua, koska he olivat
tottuneempia suunnittelemaan tunnit yksin.

T m on ollut eritt in inspiroivaa –– Minun
pit viel kin astua pois mukavuusalueeltani,
ja se on haasteellista, mutta tajuan, ett
se tekee minulle hyv , koska minun on
opittava n m uudet asiat opettamisesta
teknologian avulla –– t m on yksi tapa
kouluttautua ja tutustua siihen.
(Suomi, opettaja)

Keskeinen havainto 7:
Opettajien mielestä iTEC-toimintamalli paransi
heidän opetustaan ja digitaalista osaamistaan.
iTECin oppimisaktiviteettien vetäminen antoi opettajille
tilaisuuden kehittyä seuraavissa asioissa:
TVT-osaaminen

Tietämys TVT:
n opetuskäytöstä

79%

Monenlaisten
opetusmenetelmien käyttö

87%

Arviointikäytännöt

82%

80%

Luovat taidot

84%

Ymmärrys erilaisista
opettaja–oppilas-rooleista

81%

Opettajamme eiv t ole tottuneet tekem n
yhteisty t , joten vaikeinta on saada heid t
ymm rt m n, ett heid n pit tehd
p t ksi ryhm ss .
(Slovakia, kansallinen koordinaattori)
(Samaa mieltä olevien opettajien (n = 826) osuudet, jaksot 1-3)
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Oppimiskertomusten toteuttaminen luokassa rohkaisi
opettajia innovoimaan ja kokeilemaan (21 tapaustutkimusta
68:sta, jaksot 3–5; 4 opettajien fokusryhmää 10:stä, jakso
4). Sama kävi ilmi oppilaiden vastauksista: 88 % oppilaista
(n = 1488) oli sitä mieltä, että heidän opettajansa käytti
erilaisia menetelmiä auttaakseen heitä oppimaan.
Opettajia (n = 583, jaksot 4–5) pyydettiin arvioimaan, kuinka
erilainen heidän opetustapansa oli oppimiskertomusta
toteutettaessa verrattuna aiempaan; 28 % ilmoitti, että
heidän opetustapansa oli muuttunut merkittävästi.
Projekti kannustaa käyttämään enemmän uutta teknologiaa,
ja yhtäkkiä olo tuntuu varmemmalta, ja sitä on helpompi
käyttää. Niin minulle ainakin kävi. (Ranska, opettaja)
Oppimiskertomukset ovat innovatiivisia jo tällaisina, ja se sai
minut uudistamaan opetustapaani, – – Oppimiskertomusten
kuvaukset muistuttavat yksityiskohtien lisäämisestä, mikä
helposti jää tekemättä. Esimerkiksi pohdinta – oli erittäin
hyödyllistä korostaa tätä oppimisaktiviteettia. (Liettua, opettaja)

Se on (lis nnyt motivaatiotani), koska
minun oli aika tehd jotain erilaista, joten
ammatillisesti t m on ollut hyv asia, sill
nyt minusta tuntuu, etten j m hd paikoilleni.
(Portugali, opettaja)

Olen nyt paljon vakuuttuneempi tarpeesta
siirt koulun toimintatapaa t h n suuntaan,
koska t m rikastaa oppilaita, tarjoaa uusia
oppimismahdollisuuksia ja tekee omasta
opettamisesta kiinnostavampaa.
(Italia, opettaja)

Keskeinen havainto 8:
Opettajat innostuivat enemmän
opetuskäytänteistään.

telmien kokeilu 86%
ene
nm
%
sie
uu to 84
n 73%
isee
ot
tam
et

Mielen
kiin
tois
TVT:n
käy ten
ttö
Innos
ön
tus
op

iTECin oppimisaktiviteettien vetäminen vaikutti opettajien
pedagogiikkaan seuraavasti:
(Väittämästä samaa mieltä olevien opettajien (n = 826)
osuudet, jaksot 1–3).
Määrälliset tulokset tukivat opettajakyselyjen tietoja:
opettajat kertoivat oman motivaationsa lisääntyneen
(12 tapaustutkimusta 60:stä, jaksot 3–4; 5 opettajien
fokusryhmää 10:stä, jakso 4).
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Keskeinen havainto 9:
Opettajat sanoivat käyttävänsä teknologiaa
useammin; se yhdistettiin järjestelmällisesti
koko oppimisprosessiin, eikä käyttö jäänyt 		
vain tiedonhakuun tai esitysten tekoon.
Opettajat olivat toki jo käyttäneet teknologiaa oppilaiden
tiedonhankinta- ja esitystehtävien tukemiseen, mutta iTEChankkeen myötä he alkoivat hyödyntää sitä useammissa
toiminnoissa: vuorovaikutuksessa ja kommunikoinnissa
oppilaiden kanssa, tiimityöskentelyn edistämisessä, suunnitteluja tuottamistehtävien tukemisessa, työn arvioinnissa ja
oppilaiden kannustamisessa itsearviointiin. Tämä voidaan
lukea oppimisen suunnitteluprosessin ansioksi, joka korostaa
tarvetta sisällyttää jokaiseen oppimisaktiviteettiin digitaalisia
työkaluja, jolloin varmistetaan digitaalisen pedagogiikan
kehittäminen. Opettajat hyödynsivät aiempaa laajemmin
digitaalisia työkaluja ja palveluja, useimmiten tiedonkeruuseen,
tiedon etsimiseen, kommunikointiin, yhteistyöhön, median
jakeluun ja sisällön tuottamiseen sekä mobiilioppimiseen.
Opettajia (n = 583, jaksot 4–5) pyydettiin arvioimaan, kuinka
erilaista heidän teknologian käyttönsä oli oppimiskertomusta
toteutettaessa verrattuna aiempaan. 30 % opettajista sanoi,
että se oli muuttunut merkittävästi. 86 % (n = 585, jaksot
4–5) ilmoitti, että heidän teknologian käyttönsä muuttui
oppimiskertomusta toteutettaessa, useimmiten uusien
digitaalisten työkalujen käytön vuoksi (29 %).

T m n projektin avulla opin k ytt m n Googlen
SketchUp-ty kalua ja joitain muita uusia
juttuja ja pid n niist todella paljon, koska
ennen iTECi tiesin vain PowerPointin, mutta
nyt tied n monia esitysty kaluja, suunnitteluja miellekarttaty kaluja, ja osaan jopa
luoda oman blogin. (Turkki, oppilas)

K ytimme teknologiaa joka vaiheessa:
oppilaat hakivat tietoa sis ll st internetist ,
videoista, s hk postitse tai asiantuntijoilta,
jotka vierailivat koulussamme. He oppivat
l hett m n s hk postia asiatuntijoille.
He k yttiv t my s ensimm ist kertaa
iPadeja ja kuvasivat videon ja editoivat
sit k ytt m ll iPadia. He pohtivat omaa
oppimistaan TeamUp-ty kalun avulla.
(Suomi, opettajakysely)

Keskeinen havainto 10:
Opettajille esiteltiin digitaalisia työkaluja, joita he
eivät olleet käyttäneet aiemmin; osa otettiin vastaan
myönteisemmin kuin toiset.
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60 % tutkituista opettajista (n = 1047, jaksot 1–3, 5) ilmoitti
käyttäneensä digitaalisia työkaluja tai palveluja, joita eivät olleet
käyttäneet aiemmin.
iTEC-hankkeessa tuotettiin myös joukko prototyyppejä
työkaluista, jotka tukevat oppimista ja opettamista,
suunnitteluprosessia, tuottavuutta ja verkostoitumista.
Arviointi keskittyy käyttäjän näkökulmaan, josta kerättiin
tietoa pilotoinnin avulla. Täydellinen raportti iTEC-hankkeessa
kehitellyistä prototyypeistä on myös saatavilla [8].
iTEC-prototyypit: työkaluja oppimisen tukemiseen
TeamUp on väline oppilaiden jakamiseen ryhmiin,
joko satunnaisesti tai jonkin perusteen mukaan
(esim. sukupuoli, mieltymys aiheeseen). Sen avulla
oppilaat voivat myös tallentaa lyhyitä (60 sekunnin)
pohdintoja omasta edistymisestään. ReFlex on
toinen väline, jonka tarkoituksena on tukea oppilaan
omaa reflektointia tallentamalla lyhyitä äänileikkeitä
aikajanalle järjestettynä.
TeamUp oli opettajien käytettävissä kaikissa viidessä
jaksossa. Opettajat suhtautuivat TeamUp-työkaluun
enimmäkseen myönteisesti, ja se oli heistä intuitiivinen
työkalu, josta oli hyötyä ryhmien muodostamisessa.
Reflektointitoiminnon katsottiin tarjoavan oppilaille
mahdollisuuden kehittää kommunikoinnin, kriittisen ajattelun
ja reflektoinnin taitoja. Opettajien mielestä TeamUp-työkalu
tarjosi mahdollisuuksia sekä pedagogiseen (65 %, 		
n = 393, jaksot 4–5) että teknologiseen innovointiin 		
(64 %, n = 393, jaksot 4–5). Digitaalisen työkalun käyttöä
reflektoinnin edistämiseen pidettiin innovatiivisena. Kaksi
kolmannesta opettajista (67 %, n = 393, jaksot 4–5), jotka
käyttivät TeamUp-työkalua, sanoivat aikovansa käyttää sitä
uudelleen ja suosittelevansa sitä muille opettajille.
ReFlex esiteltiin jaksossa 4. Sen käyttöönotto pilotoinnissa jäi
vähäiseksi. Suhteellisen pieni joukko opettajia (n = 55) kokeili
ReFlex-työkalua ja suhtautui sen käyttöön ja mahdollisuuksiin
myönteisesti. ReFlex-työkalun katsottiin tarjoavan käteviä
toimintoja, joita muissa työkaluissa ei vielä ole.
iTEC-prototyypit: työkaluja suunnittelun tukemiseen
Composer on suunnittelutyökalu, jonka avulla opettajat
voivat luoda, muokata ja jakaa oppimisaktiviteetteja.
Sen avulla opettajat voivat löytää oppimisaktiviteetteja
monialaisten taitojen luokittelun perusteella ja
tutustua uusiin pedagogisiin lähestymistapoihin. Se
ehdottaa opettajille aineistoja ja menetelmiä, työkalut
ja palvelut mukaan luettuna, joita voi käyttää valitun
oppimisaktiviteetin toteuttamisessa, ja mahdollisesti tuo
heidän saatavilleen uutta teknologiaa. Skenaarioiden
kehitysympäristö (Scenario Development Environment,
SDE) on suosittelujärjestelmä, joka ottaa huomioon
käyttäjän profiilin (esimerkiksi luokka-asteen ja
oppiaineen) ja voi antaa suosituksia resursseista,
esimerkiksi sovelluksista, tapahtumista, pienohjelmista
ja luennoista. Käyttäjät voivat luoda omia resursseja,
ja testattavaksi tarjottiin myös prototyyppi työkalusta,
jolla opettajat voivat laatia omia skenaarioita ja/tai
oppimisaktiviteetteja.
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Itävallassa jaksossa 4 toteutetun pilotoinnin jälkeen
kansallisia koordinaattoreita pyydettiin esittelemään
Composer-työkalu oppimisaktiviteettien kehitystyöpajan
osallistujille jaksossa 5. Työkalun arviointi antoi
arvokasta tietoa opettajien tarpeista ja haasteista
suunnitteluprosessissa. Prototyyppi herätti kysymyksiä
käytettävyydestä, muun muassa ulkoasusta, kirjautumisesta,
monimutkaisuudesta ja käännöksistä.
Kehitysympäristöä käytettiin tukemaan oppimisaktiviteettien
kehittämistä yhdessä maassa. Lisäksi kansallisia
koordinaattoreita pyydettiin hankkimaan 15–20
opettajaa testaamaan kehitysympäristöä ja vastaamaan
verkkokyselyyn. Näkemyksiä kehitysympäristöstä
kerättiin myös opettajien fokusryhmistä. Kolmessa
maassa skenaarioiden kehitysympäristöä pidettiin yhtenä
hyödyllisimmistä hankkeessa kehitetyistä prototyypeistä.
Kaikkien kyselyyn vastanneet opettajien (n = 20) mielestä
työkalua oli helppo käyttää, ja he aikoivat suositella sitä
muille opettajille. Visuaalista ilmettä pidettiin hyvänä, kuten
myös mahdollisuutta löytää uusia resursseja suositusten
kautta. Työkalun katsottiin olevan hyödyllinen opettajille,
joilla oli vasta vähän kokemusta.
iTEC-prototyyppi: työkalu digitaalisten
oppimateriaalien organisointiin
Tuottavuustyökaluksi tarkoitettu Widget Store,
tarjoaa keinon hallita resursseja (pienoisohjelmia)
ja siirtää niitä eri oppimisalustojen välillä, ja tarjoaa
mahdollisesti saumatonta integraatiota sekä edistää
yhteentoimivuutta. Opettajat voivat luoda omia
pienoisohjelmia ja lisätä ne Widget Store -sivustolle.
Käyttäjät voivat arvioida ja arvostella pienoisohjelmia.
Widget Store - prototyyppiä pilotoitiin jaksoissa 4 ja 5. 28
% (n = 590) opettajista käytti Widget Storea ja käyttäjistä
32 % (n = 166) loi omia pienoisohjelmia. Pienoisohjelmien
luomisen todettiin vaativan edistyneempää teknistä
asiantuntemusta, vaikkakin jaksossa 5 portugalilaiset
oppilaat kehittivät niitä. Neljä viidestä Widget Storea
käyttäneestä opettajasta (n = 161) sanoi, että käyttäisi sitä
uudestaan tulevaisuudessa (81 %) ja suosittelisi sitä muille
opettajille (82 %). Työkalua oli kuitenkin opettajien mielestä
vaikea käyttää (35 %), ja pienoisohjelmien valikoima ja
laatu oli rajallinen (20 %). He ilmoittivat myös teknisistä
ongelmista (16 %). Joidenkin maiden opettajien näkemys
oli myönteinen, kun taas toisaalla työkalun potentiaalinen
arvo oli vähemmän ilmeinen, varsinkin verrattuna kasvavaan
joukkoon samankaltaisia työkaluja ja palveluja.
iTEC-protyyppi: työkalu ammatillisen
verkoston kehittämiseen
People and Events – hakemisto edistää opettajien
ammatillista verkostoitumista ja yhteistyötä. Se tuo
yhteen samoista asioista kiinnostuneita opettajia ja
antaa heille tilaisuuden vaihtaa tietoa ja kokemuksia.
Sen avulla he voivat myös löytää ihmisiä (nykyisten
verkostojensa ulkopuolelta) ja tapahtumia, jotka
voisivat tukea oppimista ja opettamista.

Useimmat opettajat (jotka osallistuivat fokusryhmiin
jakson 5 lopussa) olivat rekisteröityneet sivustolle, ja jotkut
olivat luoneet tapahtuman. Verkkokyselyyn vastanneiden
mielestä (n = 132) hakemiston tärkein etu muihin
verkostoitumissivustoihin verrattuna oli sen keskittyminen
nimenomaan opettajien tarpeisiin (47 vastausta). Paikan
mukaan tehtävää tapahtumahakua pidettiin hyödyllisenä
(59 %, n = 132). Myös yhteistyökumppanien hakutoimintoa
pidettiin hyödyllisenä (64 %, n = 132). Tapahtumatoimintoja
käytettiin kuitenkin enemmän kuin henkilötoimintoja. 81 %
(n = 106) vastaajista sanoi, että jos hakemistosta kehitettäisiin
valmis tuote, he käyttäisivät sitä uudelleen, ja 80 % (n = 89)
opettajista suosittelisi sitä muille. Valmiissa hakemistossa
pitäisi olla mukana enemmän ihmisiä (27 vastaajaa, 3
opettajien fokusryhmää 9:stä), ja käyttöliittymää voisi
parantaa (13 vastaajaa, 2 opettajien fokusryhmää 9:stä).

Keskeinen havainto 11:
Opettajat tekivät enemmän yhteistyötä sekä
omassa koulussaan että sen ulkopuolella, ja
verkkoyhteisöt edistivät tätä prosessia.
ITEC-toimintamalli lisäsi opettajien välistä yhteistyötä
(15 tapaustutkimusta 68:sta, jaksot 3–5; 4 opettajien
fokusryhmää 10:stä, jakso 4; 3 kansallista tapaustutkimusta
16:sta). Opettajat suhtautuivat myönteisesti koulutukseen
ja tukeen, ja erityisesti he pitivät kasvotusten tapaamisista,
muiden opettajien kanssa verkostoitumisesta,
soveltamismahdollisuuksista kokeilla työkaluja käytännössä,
verkon keskustelufoorumeista, webinaareista ja videoopastuksista. Kansallisten verkkoyhteisöjen käyttöä
arvioitiin jaksossa 4. Vaikka tavat käyttää verkkoyhteisöjä
vaihtelivat, niitä käytettiin useimmiten ideoiden ja hyvien
toimintatapojen vaihtamiseen. Verkkoyhteisössä tapahtui
myös yhteistoiminnallista ongelmanratkaisua, mutta se ei
ollut kovin yleistä (paitsi yhteisöissä, jotka oli luotu juuri tätä
tarkoitusta varten).

Innovointia tapahtuu itse koulussa ja vähemmän
yksittäisissä luokissa. Opettajat puhuvat enemmän
toisilleen teknologian käytöstä. He tekevät yhteistyötä
yli oppiainerajojen projektien avulla.
(Belgia, tapaustutkimusraportti)

Toinen innovaatio on opettajien toimintatapoja
käsittelevän yhteisön kehittäminen. Opettajien välistä
tiedonvaihtoa on toteutettu kansallisen blogin ja
verkkosivustojen kautta. Yhteistyö ja vuorovaikutus
opettajien kesken on lisääntynyt.
(Ranska, kansallinen tapaustutkimus)
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3: Millaiset mahdollisuudet iTEC-lähestymistavalla on tulla käyttöön koko
koulujärjestelmässä?
Yleisesti tiedetään, että kilpailukyvyn säilyttäminen globaaleilla markkinoilla edellyttää koulutuksen
uudistamista. Yksi keino sen toteuttamiseen on tehdä teknologian käytöstä luonnollinen osa oppimista
ja opettamista. Kun otetaan huomioon, että digitaalisen pedagogiikan käyttö on yhä vähäistä, on tärkeää
tarkastella mekanismeja, jotka voivat edistää koko koulujärjestelmää ulottuvaa muutosta. iTEC-hankkeessa
kehitettiin prosessi, työkalupakki ja joukko aineistoja, jotka voisivat tarjota tällaisen mekanismin digitaalisen
pedagogiikan käyttöönottoon koko järjestelmässä.

Näyttö perustuu opettajakyselyyn (n = 1399), kansallisiin
tapaustutkimuksiin (n = 16), opettajien fokusryhmiin (n = 19)
ja toteutuksesta tehtyihin tapaustutkimuksiin (n = 68).

Keskeinen havainto 12:
Tieto iTEC-lähestymistavasta leviää
koulutusjärjestelmissä, ja näkyvissä on 		
merkkejä laajasta käyttöönotosta.
Hankkeen aikana saatiin lisää näyttöä vaikutuksista
oppivelvollisuuteen perustuvissa koulujärjestelmissä. Näyttö
tiedon levittämisestä paikallisesti, alueellisesti ja kansallisesti
iTEC-lähestymistavan hyödyistä oli vahvempi kuin näyttö
muutoksesta. Tämä on aivan normaalia, koska tiedon
levittäminen on välttämätön edellytys käytön lisääntymiselle.
Jakson 3 loppuun mennessä oli havaittavissa ensimmäisiä
merkkejä siitä, että iTEC-toimintamalli oli alkanut levitä ilman
suoraa toimintaa, lähinnä koulujen sisällä, mutta myös
kouluihin, jotka eivät olleet mukana iTEC-hankkeessa.
Tällainen toiminta lisääntyi jaksoissa 4 ja 5. Koska hankkeen
päähuomio viimeisenä vuonna oli hyödyntämisessä,
opetusministeriöt ryhtyivät toimiin edistääkseen tiedon
levittämistä, ja monissa maissa oli selvät suunnitelmat jatkaa
iTEC-lähestymistavan tukemista tulevaisuudessa [9]. Toimia
ovat olleet esimerkiksi ammatillista osaamista kehittävien
kurssien järjestäminen, iTECin yhdistäminen uusiin/käynnissä
oleviin projekteihin ja yhteistyö opettajankoulutusta antavien
laitosten kanssa.
Jaksossa 5 yhdeksän kymmenestä opettajasta (n = 244)
sanoi aikovansa käyttää iTEC-toimintamalli uudelleen (91 %)
ja suosittelevansa sitä muille opettajille (92 %). Vaikka 81 %
opettajista (n = 244) oli sitä mieltä, että iTEC-lähestymistavasta
voisi tulla osa heidän omaa normaalia käytäntöään, vain
puolet opettajista (52 %) oli sitä mieltä, että heidän koulunsa
muut opettajat omaksuisivat sen. He olivat erityisen varovaisia
soveltamismahdollisuuksista laajeta kansalliselle tasolle – vain
43 % oli sitä mieltä, että iTEC-lähestymistavasta voisi tulla osa
normaalia käytäntöä valtaosalle heidän maansa opettajista.
Neljä viidestä kyselyyn vastanneesta opettajasta (85 %,
n = 575, jaksot 4–5) sanoi kertoneensa erilaisista iTEC-

toimintamalli liittyvistä seikoista ja omista kokemuksistaan
hankkeen ulkopuolisille opettajille (sekä omassa koulussaan
että muualla). Jaksossa 4 eräs opettaja esimerkiksi oli esitellyt
työtään matematiikan opettajien konferenssissa, ja jaksossa
5 kahden maan opettajat olivat puhuneet iTEC-hankkeesta
kansallisissa kokouksissa. Jonkin verran saatiin näyttöä iTEClähestymistavan leviämisestä koulujen sisällä (13 tapaustutkimusta 68:sta, jaksot 3–5) ja muiden opettajien kiinnostuksesta
asiaan (19 tapaustutkimusta 68: sta, jaksot 3–5; 54 %
kyselyyn vastanneista opettajista, n = 244, jakso 5). Osa
opettajista oli puolestaan sitä mieltä, että muut opettajat eivät
ehkä olisi kiinnostuneita iTEC-lähestymistavasta tai pitäisivät
teknologian käyttöä haastavana (10 tapaustutkimusta 68:sta,
jaksot 3–5; 1 opettajien fokusryhmä 10:stä, jakso 4). Myös
jakson 5 opettajat (n = 244) sanoivat, että noin kolmasosa
opettajista, joille he olivat kertoneet iTEC-lähestymistavasta, oli
suhtautunut asiaan ristiriitaisesti, ja 14 % ei ollut kiinnostunut.

Siin on kyll potentiaalia muuttaa tulevaa
toimintatapaani, koska nyt olen oppinut
muita keinoja saavuttaa tavoitteeni, muita
keinoja ty skennell ryhmiss oppilaideni
kanssa, muita keinoja ty skennell
yhteistoiminnallisesti, ja aion k ytt sit
tulevilla oppitunneillani. (Espanja, opettaja)

He tiesiv t siit ; K informoi meit s nn llisesti.
H n kertoo siit s hk postiviesteiss , henkil
kohtaisissa keskusteluissa ja kokouksissa.
Opettajat siis tiet v t asiasta ja ovat uteliaita
kuulemaan K:n uusimmasta projektista. T h n
saakka olemme p sseet. My hemmin varmaan
muitakin opettajia tulee mukaan.
(Unkari, rehtori)
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Keskeinen havainto 13:
Skenaariojohtoinen suunnitteluprosessi voi edistää
innovaatioiden valtavirtaistamista, kunhan prosessia
saadaan hiottua.
Päättäjien mielestä iTECin skenaariojohtoinen
suunnitteluprosessi on iTEC-hankkeen tärkeä tulos
poliittisen päätöksenteon kannalta ja tarjoaa mahdollisuuksia
digitaalisen pedagogiikan lisäämiseen ammatillista osaamista
kehittämällä (7 kansallista tapaustutkimusta 16:sta).
Oppimisaktiviteettien kehitysprosessia on mahdollista
käyttää opettajankoulutuksessa ja ammatillisen
osaamisen kehittämisessä (4 kansallista koordinaattoria) ja
luokanopettajien tukemisessa (3 kansallista koordinaattoria),
koulukohtaisessa muutoksessa (3 kansallista koordinaattoria)
ja kansallisen tason muutoksessa (1 kansallinen
koordinaattori). Sitä voitaisiin käyttää uusien
oppimisaktiviteettien suunnitteluun tai olemassa olevien
muokkaamiseen (5 kansallista koordinaattoria) ja/tai
yhdistää iTEC-lähestymistavan muihin osiin (4 kansallista
koordinaattoria). Kuten edellä mainittiin (keskeiset havainnot
5 ja 6), prosessiin tulee tehdä joitakin muutoksia.

Keskeinen havainto 14:
Päättäjien ja opettajien mielestä skenaariokokoelma,
oppimiskertomukset ja oppimisaktiviteetit ovat
iTEC-hankkeen tärkeitä tuloksia, jotka edistävät
innovointia koko opetusjärjestelmässä.
Opettajien mielestä oppimiskertomus- ja
oppimisaktiviteettikokoelmat voivat johtaa sekä
pedagogiseen että teknologiseen innovointiin opetuksessa
(97 %, n = 826, jaksot 1–3; pedagoginen 89 %,
teknologinen 88 %, n = 573, jaksot 4–5). Päättäjät totesivat,
että aineistokokoelma tarjoaa tehokkaan rakenteen, on
riittävän innovatiivinen olematta liian hämmentävä, ja on
opettajille helppokäyttöinen (8 kansallista tapaustutkimusta
16:sta). Lisäksi he sanoivat oppimisaktiviteettien olevan
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arvokkaita, koska ne antavat käytännön esimerkkejä
uudenlaisista lähestymistavoista, korostavat innovointia ja
joustavuutta ja kannustavat opettajia ryhtymään oppimisen
suunnittelijoiksi (8 kansallista tapaustutkimusta 16:sta).
85 % opettajista (n = 1153, jaksot 1–4) sanoi aikovansa
käyttää pilotoimiaan oppimiskertomuksia uudelleen, ja 86 %
sanoi suosittelevansa oppimiskertomuksia muille opettajille.

Itävallan kansallisten koordinaattorien ja opettajien
mielestä oppimisaktiviteetteihin kiteytetyt uudet ideat
ovat erittäin hyödyllisiä henkilökohtaisten tavoitteiden
saavuttamisessa. Innovoinnin ja joustavuuden
korostaminen (mahdollisuudet kokeilla) on ollut
todella innostavaa; esimerkkinä uusista elementeistä
ulkopuolisten asiantuntijoiden vierailut koulussa.
(Itävalta, kansallinen tapaustutkimus)

Oppimiskertomukset ovat arvokkaita, koska ne ovat
erittäin käytännöllisiä ja näyttävät opettajille, miten
oppitunti voidaan rakentaa. On erittäin hyödyllistä,
että ne ovat konkreettisia esimerkkejä, eivät
pelkkiä yleisiä kuvauksia.
(Tšekin tasavalta, kansallinen tapaustutkimus)

Nykyisin k ytt m mme yksinkertaiset
tuntisuunnitelmat sis lt v t vain kirjoja,
muistivihkoja ja muita luokkatarvikkeita.
T ss oppimiskertomuksessa on laadittu
tuntisuunnitelmia, jotka ovat t ynn
oivaltamista, ajattelua, luomista ja
onnistumista, ja (se keskittyy)
ymp rill mme olevaan arkitodellisuuteen.
(Turkki, opettaja)
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Keskeinen havainto 15:
Maissa, joissa iTEC-toimintamalli on samoilla linjoilla
kuin kansalliset toimintaohjelmat ja -strategiat,
se otetaan todennäköisesti käyttöön ja vaikuttaa
tulevaisuuden toimintatapoihin.
Kansalliset tapaustutkimukset toteutettiin hankkeen
kolmannen vuoden puolivälissä, ja ne keskittyivät
osittain selvittämään iTEC-hankkeen vaikutusta tieto- ja
viestintätekniikan strategian ja toimintapolitiikan kehittämiseen.
Tiedon levittämistä tapahtui jo monissa hankkeeseen
osallistuvissa maissa, joista seitsemän ilmoitti järjestäneensä
seminaareja, työpajoja tai keskustelutilaisuuksia, ja viisi ilmoitti
järjestäneensä konferensseja. Norjassa iTEC-hanke oli jo
vaikuttanut voimakkaasti, ja siihen oli viitattu viranomaisten
virallisissa mietinnöissä. Belgiassa (Flanderissa), Itävallassa,
Ranskassa, Suomessa ja Virossa iTEC-hankkeen todettiin
olevan nykyisen politiikkalinjauksen mukainen ja siten
todennäköisesti vaikuttavan tulevaisuudessa. Hankkeen
loppuun mennessä kaksi muuta maata raportoi, että iTEC oli
vaikuttanut voimakkaasti äskettäiseen kansallisen strategian
kehittämistyöhön (Italia, Unkari).

– – nyt on oikea aika sisällyttää politiikkasuosituksia
Viron kansalliseen koulutusstrategiaan. Tätä käsitellään
omassa luvussa, aiheena ”digitaalinen kulttuuri
koulutuksessa”. iTECin perusajatukset näyttävän
olevan hyvin samankaltaisia kuin kansallisessa
strategiassa esitetyt.
(Viro, kansallinen tapaustutkimus)

iTEC korreloi aika hyvin muiden kansallisten
kehityssuuntien kanssa, myös uuden
opetussuunnitelman perusteiden laatimisen kanssa,
ja tavoitteena on muuttaa ylioppilaskoe sähköiseksi
muutaman vuoden kuluttua. Joten iTEC tulee h
yvään aikaan.
(Suomi, kansallinen tapaustutkimus)

15

Tulevaisuuden luokkahuonetta luomassa: tuloksia iTEC-hankkeesta

Tulevia toimia
Edellä esitetty tiivistelmä osoittaa selvästi iTEC-lähestymistavalla olevan huomattava vaikutus oppijoihin
ja opettajiin ja korostaa mahdollisuuksia koko koulujärjestelmää ulottuvaan muutokseen, mikäli hankkeen
tuloksia hyödynnetään täysimittaisesti. Arviointitulokset ovat vaikuttaneet tulevaisuuden luokkahuoneen
työkalupakin lopulliseen versioon, jossa yhdistyvät skenaarioiden ja oppimisaktiviteettien kehitysprosessit
ja opettajien opas oppimisaktiviteettien suunnitteluun. Esitystapaa vielä selkiyttämällä ja prosesseja
yksinkertaistamalla varmistetaan laajempi käyttöönotto.
Hankkeessa on reagoitu arvioinnin [4] aikana saatuihin parannusehdotuksiin seuraavasti:

On kehitetty tulevaisuuden luokkahuoneen
työkalupakki, joka tuo yhteen oppimisen suunnittelun
prosessit ja korjaa arvioinnin aikana esille tuodut
ongelmakohdat. Prosesseja on yksinkertaistettu,
sivusto on helppokäyttöisempi ja vuorovaikutteisempi,
monimutkaista terminologiaa on selkeytetty
huomattavasti ja malliesimerkkejä on lisätty, jotta
prosessi olisi helpompi omaksua. Asiantuntija
on tarkistanut tulevaisuuden luokkahuoneen
kypsyystasomallin alkuperäisen version, ja siitä
on huomattavien muutosten avulla kehitetty
interaktiivinen työkalu.

European Schoolnet on tarjoutunut muokkaamaan
työkalupakin alan yhteistyökumppaneille sopivaksi.

iTEC-yhteisö jatkaa European Schoolnetin Future
Classroom Lab -hankkeen alaisuudessa, ja
toimintaa tukevat uudet, opetusministeriöiden ja
yhteistyökumppanien valitsemat lähettiläät (Future
Classroom Lead Ambassadors). People and Events
-hakemistosta opitut asiat ohjaavat yhteisön tulevaa
kehittämistä.
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European Schoolnet suunnittelee yhteistyötä
opettajankoulutusta antavien laitosten kanssa
edistääkseen iTEC/tulevaisuuden luokkahuone
-prosesseja ja työkaluja opettajankoulutuksessa.

iTEC-prototyyppiteknologioita

Vigon yliopisto (Espanja) jatkaa skenaarioympäristön
kehittämistä. Olisi hyödyllistä arvioida skenaarioiden
kehitysympäristöä suuremmalla opettajajoukolla,
erityisesti maissa, joissa siihen suhtauduttiin
myönteisesti.

Widget Storea ylläpidetään edelleen. Se on
myöhemmin ladattavissa avoimen lähdekoodin
ohjelmistona. Osa opetusministeriöistä on jo ilmaissut
kiinnostuksensa. Sitä ei todennäköisesti oteta
käyttöön kovin laajasti lähitulevaisuudessa. Syyt tähän
on dokumentoitu samankaltaisten oppimispalvelujen
kehittämiseen liittyvien seikkojen kanssa [8].

iTECin tulevaisuuden luokkahuone -skenaarioprosessia
jatketaan Creative Classrooms Lab -hankkeessa ja
European Schoolnetin tulevissa hankkeissa, joissa on
mukana opetusministeriöitä.

Erillistä Composer-työkalua ei kehitetä enää hankkeen
päätyttyä. Sen kehittämisestä ja testaamisesta
opittuja asioita voi kuitenkin hyödyntää muiden,
yksinkertaisempien työkalujen kehittämiseksi
oppimisen suunnittelun tueksi.

Tulevaisuuden luokkahuone -skenaarioista tarjotaan
MOOC-kurssia säännöllisenä osana European
Schoolnetin Academy-ohjelmaa. Lyhyempiä
työkalupakkiin liittyviä kursseja tarjotaan edelleen
säännöllisesti opettajille Future Classroom Labin
tiloissa Brysselissä.

People and Events -hakemistoa ei ole tarkoitus
ylläpitää nykyisessä muodossaan, mutta sen
teknisestä puolesta ja käyttäjien vuorovaikutuksesta
opittuja asioita voidaan hyödyntää European
Schoolnetin ylläpitämän Future Classroom -opettajien
yhteisön kehittämisessä.
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