
Väliraportti

Tiivistelmä
Toisen asteen oppimisympäristöjen kehittämisen ohjausryhmä koordinoi lukioiden ja ammattiopiston oppimisympäristöjen rakennushankkeita
ja tekee siihen liittyviä esityksiä. Ohjausryhmä on lukuvuonna 2010-2011 perehtynyt oppimisympäristöjen suunnitteluun ja rakentamiseen ja
kuullut asiantuntijoita. Tämä väliraportti on ohjausryhmän näkemys oppimisympäristöjen kehittämisen suuntaviivoista. Raporttiin on koottu
keskeiset käynnissäolevat kehittämishankkeet, näkökulmia ja tulevaisuuden haasteita. Suosituksissa ehdotetaan ratkaisuja oppimista
tukevien ympäristöjen toteuttamiseen.

Oppimisympäristöjen kehittäminen on kytkettävä oppilaitosten kokonaisvaltaiseen kehittämiseen, jotta uudet teknologiset välineet,
tilaratkaisut ja innovaatiot voidaan hyödyntää toiminnassa ja oppimisessa. Tarvitsemme vaihtelevia ja joustavia opetusmenetelmiä,
tilankäytön variointia sekä uuden opetusteknologian monipuolista hyödyntämistä oppimisen tukena.

Ohjausryhmä suosittelee mm. seuraavia toimia:* Hankitaan jokaiselle opettajalle henkilökohtainen kannettava tietokone opetusta ja sen
suunnittelua varten. Opettaja voi valita, käyttäkö hän työnantajan tarjoamaa vai omaa tietokonettaan. 

Rohkaistaan opiskelijoita käyttämään koulussa omia kannettavia tietokoneita tai muita opiskeluun soveltuvia laitteita. 
Rakennetaan toimiva opettajien pedagoginen tukiverkosto. Se koostuu vertaistuesta omassa oppilaitoksessa sekä eVarikon
keskitetystä tuesta. Kootaan Moodle-verkosto, Connect-verkosto, "älytauluverkosto" jne., joissa on mukana tukihenkilöt kaikista
lukioista ja koulutusaloilta. eVarikko koordinoi ja tukee verkostoja.
Panostetaan opettajien osaamisen kehittämiseen. Tehdään yhteistyötä opettajankoulutuksen kanssa. Laaditaan
täydennyskoulutussuunnitelma ja hyödynnetään Osaava-ohjelmaa. Organisoidaan TAOn opettajien täydennyskoulutus. Järjestetään
opettajille koulutusta ensisijaisesti omalla työpaikalla.
Tuetaan opettajien yhteisöllistä oppimateriaalin tuottamista ja jakamista. Luodaan yhteisiä pelisääntöjä ja toimintakulttuuri, joka
palkitsee jakamisen. 
Järjestetään tilaisuuksia pedagogisten oivallusten jakamiseen ja yhteiseen kehittelyyn.
Lisätään sähköisten oppimisympäristöjen, verkon tietolähteiden ja yhteisöllisten verkkopalveluiden käyttöä lähiopetuksessa.
Hyödynnetään niitä opetuksen eriyttämisessä lisätukea tai lisähaasteita kaipaaville opiskelijoille.
Hankitaan kirjastoihin sähköisen aineiston lukulaitteita.
Pyritään monipuoliseen, vakioituun luokkien opetustekninen varusteluun:

interaktiivinen taulu
ohjauskeskus
dokumenttikamera
kahden projektorin järjestelmä
verkon kautta jaetut ohjelmistot

Suunnitellaan luokkien kalustus tukemaan yhteisöllistä oppimista. Luokkiin ei hankita pulpetteja vaan ryhmäpöytiä tai yhden hengen
"kolmiopöytiä", joista voi koota ryhmäpöydän. 
Rohkaistaan opiskelijoita ja henkilökuntaa aktiiviseen oman oppimis- ja työympäristön kehittämiseen ja viihtyvyyden parantamiseen.
Korostetaan sosiaalisia vuorovaikutustaitoja kun uudistetaan opetussuunnitelmia, opetusta sekä oppimisen ja osaamisen arviointia.
Etsitään käytännön ratkaisuja elinikäisen oppimisen taitojen kehittymisen arviointiin.

Ohjausryhmän tavoitteet ja toiminta

MIKÄ

Toisen asteen oppimisympäristöjä kehittävän ohjausryhmän tehtävänä on koordinoida lukioiden ja ammattiopiston oppimisympäristöjen
rakentamista ja tehdä siihen liittyviä esityksiä. Ohjausryhmä on nimetty 31.12.2012 asti. Väliraportissa ohjausryhmä esittää yhteisen
näkemyksensä toisen asteen oppimisympäristöjen kehittämisen suuntaviivoista.

KENELLE

Raportin tarkoitus on kertoa Tampereen kaupungin lukioiden ja ammattiopiston henkilöstölle, millaisia suunnitelmia ja hankkeita on tekeillä ja
mihin oppimisympäristöjen kehittämisessä tähdätään. Toisaalta raportti toimii päätöksenteon tukena, kun päätetään oppimisympäristöjen
kehittämiseen myönnettävistä resursseista.

Ohjausryhmä toivoo henkilöstöltä palautetta raportissa esitetyistä tavoitteista ja suosituksista. Väliraportti käsitellään TAOn koulutusalojen ja
lukioiden opettajakunnissa syksyn 2011 aikana. Raportti esitellään myös toisen asteen koulutuksen johtokunnalle sekä osaamis- ja
elinkeinolautakunnalle ja sivistys- ja elämänlaatupalvelujen lautakunnalle.

MITÄ

Oppimisympäristöjen kehittämishankkeissa painotetaan tieto- ja viestintätekniikan tarjoamia mahdollisuuksia opetuksen kehittämisessä.

Uusissa ja saneerattavissa koulurakennuksissa on tärkeää, että tiloja voidaan muunnella, kun käyttötarpeet muuttuvat.

Hankkeissa pohditaan tarkasti myös laitteiden, ohjelmien ja opetusryhmien joustavuutta ja kestävää kehitystä sekä pedagogiikkaa,
henkilöstön osaamista, oppilaitoksen toimintakulttuuria ja johtamista. 
Oppimisympäristöjen kehittämisen lähtökohtana on opiskelija ja hänen oppimisensa. Oppimisympäristöt ja oppimisen ohjaus tukevat
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oppimisprosessia. Oppiminen pyritään järjestämään tavalla, joka parhaiten takaa oppimisen. Nuorisokoulutuksen tärkeitä tavoitteita ovat
yleissivistys, kasvaminen kansalaiseksi ja ja osaksi yhteiskuntaa sekä ammatillisessa koulutuksessa ammatin oppiminen ja erityisesti
lukiokoulutuksessa jatko-opiskeluvalmiuksien kehittyminen.

Oppimisympäristöjen kehittämisen pedagogisena viitekehyksenä on konstruktivistinen ja kokemusperäinen oppiminen. Konstruktivistisen
näkemyksen mukaan oppija rakentaa itse aktiivisesti tietonsa ja taitonsa, ja hänen kykynsä ohjata ja kontrolloida oppimistaan ja
tiedonkäsittelyään lisääntyy. Oppiminen on tilannesidonnaista ja perustuu sosiaaliseen vuorovaikutukseen. Ammatillisessa koulutuksessa
painottuvat kokemusperäinen oppiminen ja tekemällä oppimisen menetelmät. Opiskelija oppii taitoja parhaiten omien kokemustensa kautta
sosiaalisessa kontekstissa. Hän omaksuu ammattitaitoa ja sen perusteita koulussa ja käytännön työtaitoa työpaikalla ja oppii vähitellen
työyhteistön jäsenenä vaadittavia kompetensseja. 

MIKSI

Oppimisympäristöjen kehittämiseen ja sen koordinointiin panostetaan nyt, koska lähitulevaisuudessa Tampereella uudistetaan monen
oppilaitoksen tiloja ja rakennetaan kokonaan uusia. Rakennus- ja saneeraushankkeet antavat tilaisuuden rakentaa ja kehittää
oppimisympäristöjä monipuolisesti. Tavoitteena on vaikuttaa myönteisesti oppimiseen: motivaatioon, ilmapiirin ja tuloksiin.
Oppimisympäristön käsitteeseen sisältyvät erilaiset tilat, opettajat, oppijat, pedagogiset ja didaktiset valinnat, välineet ja niiden käyttö,
oppimismenetelmät, yhteistyöverkostot, oppimiskulttuuri ja asenteet.

Teknologinen kehitys tarjoaa meille lukemattomia uusia tapoja ohjata, tukea ja organisoida oppimista. Niiden käyttöönotto edellyttää
pedagogista uteliaisuutta, toimivaa tiedonkulkua ja verkostoitumista sekä tukea ja koulutusta. Opiskelijoiden mahdollisuudet oppia ajasta ja
paikasta riippumatta ovat parantuneet. Opetuksessa voidaan hyödyntää monipuolisesti sähköistä oppimateriaalia, interaktiivista
esitystekniikkaa sekä simulaatioita ja mobiililaitteita. Vuorovaikutteinen teknologia tukee ja helpottaa oppimista. Tavoitteena on, että opettajat
ja opiskelijat haluavat ja osaavat hyödyntää uusia oppimisympäristöjä ja -menetelmiä monipuolisesti. Uuden teknologian on palveltava
kaikkia opettajia ja oppijoita. Ei saa käydä niin, että sitä hyödyntävät vain innokkaimmat opettajat ja opiskelijat.

Olosuhteet Tampereella ovat poikkeuksellisen hyvät verrattuna moniin muihin isoihin kaupunkeihin. Laitteita ja ohjelmia on aika lailla
riittävästi, tukipalvelut on keskitetty hyvin ja toiminta on suunnitelmallista. Suurin ongelma on, että tieto- ja viestintätekniikkaa käytetään hyvin
epätasaisesti. Oppilaat eriarvoistuvat jopa oppilaitoksen sisällä. Tämä on pitkälti johtamiskysymys. Myös opettajien täydennyskoulutusta
pitää kehittää. Koulujen tvt-suunnitelmat ovat hienoja, mutta niiden toteuttaminen on kirjavaa. Monesti puuttuu koko kouluyhteisön yhteisön
näkemys siitä, missä vaiheessa opintoja tvt-taidot karttuvat ja miten. Lisäksi tarvitaan perusteltu luottamus siihen, että seuraavalla luokka- tai
koulutusasteella taitoja myös hyödynnetään.

Oppimisympäristöjen kehittäminen on kytkettävä oppilaitosten kokonaisvaltaiseen kehittämiseen, jotta uudet teknologiset välineet,
tilaratkaisut ja innovaatiot voidaan hyödyntää toiminnassa ja oppimisessa. Tarvitsemme vaihtelevia ja joustavia opetusmenetelmiä ja
opetusryhmiä, tilankäytön variointia sekä uuden opetusteknologian monipuolista hyödyntämistä oppimisen tukena.

MITEN

Ohjausryhmä on perehtynyt oppimisympäristöjen suunnitteluun ja rakentamiseen ja kuullut asiantuntijoita. Ohjausryhmän tukena on
projektiryhmä, joka on tuottanut suosituksen opetustilojen opetustekniseksi varustukseksi.

Syyskuussa 2010 ohjausryhmä vieraili uudessa Valkeakosken Tietotien lukiossa. Marraskuussa 2010 järjestettiin seminaari, jossa esiteltiin
tulevaisuuden oppimisen mahdollisuuksia (professori Jarmo Viteli), tulevaisuusorientoitunutta kouluarkkitehtuuria (arkkitehti Aarne von
Boehm), Oulun Tulevaisuuden koulu -kehittämisohjelmaa (Pasi Mattila) sekä toisen asteen koulutuksen AVOKI- ja PAOK-hankkeita (Anne
Suoniemi ja Kirsi Viitanen).

Ohjausryhmä on keskustellut muutoksesta ja tulevaisuuden haasteista. Suosituksissa se ehdottaa ratkaisuja oppimista tukevien ympäristöjen
toteuttamiseen. Ohjausryhmä on pohtinut oppimista ja oppimisympäristöjä monista eri näkökulmista:

Erilaiset oppimisympäristöt (luokkatilat, muut tilat) erityyppisten oppijoiden tarpeisiin
Tietotekniset ratkaisut
Opettajien täydennyskoulutus ja tuki
Opetusmenetelmien kehittäminen
Opettajat oppimateriaalin tekijöinä
Oppimaan oppimisen taidot ja opiskelijoiden ohjaus oppimismenetelmien hallintaan
Yhteisöllinen toimintakulttuuri ja oppiminen sosiaalisena prosessina
Pedagoginen johtaminen
Oppimisen arviointi

Keskeiset kehittämishankkeet

Tekniikan alan kampusalue Hervannassa

Tampereen ammattiopistolle rakennetaan Hepolamminkadulle tekniikan alan kampus. Alueelle siirtyvät Pyynikiltä logistiikan koulutus sekä
sähkö- ja automaatiotekniikan ja tieto- ja tietoliikennetekniikan koulutus. Sairaalankadun toimipisteestä luovutaan. Koulutus ja muut toiminnot
siirtyvät pääosin Pyynikille Santalahdentielle, jonne muodostuu hyvinvointialojen kampus. 

Tekniikan alan kampukselle rakennetaan uudet tilat myös Hervanannan lukion pohjalle rakennettavalle Tampereen teknilliselle lukiolle.
Teknillisen lukion opetussuunnitelmassa ovat painotuksina matematiikka ja tekniikka. Lukion siirtäminen luo sekä tilankäytöllisiä että
sisällöllisiä synergiaetuja ammatillisen koulutuksen kanssa. Lukio käyttää soveltuvin osin ammatillisen koulutuksen tiloja lukiolaisten
perehdyttämiseen tekniikkaan ja sen sovelluksiin. Lukion tilat mitoitetaan noin 260-300 opiskelijalle. Lopullisessa muodossaan Hervannan
kampusalueella opiskelee noin 2500 nuorta ja aikuista.

Tilaratkaisujen lisäksi kampusalueen suunnittelussa kiinnitetään huomiota opetusvälineistön ja uuden teknologian hyödyntämiseen. Sekä
tekniikan alojen että lukion opetuksessa tehdään tiivistä yhteistyötä Tampereen teknillisen yliopiston ja Tampereen ammattikorkeakoulun
kanssa.



Tammerkosken lukio Sampolassa

Kaarilan lukion ja Tammerkosken lukion toiminta siirtyy Sampolaan syksyllä 2012. Uuden luovien alojen lukion opiskelijamäärä 600-700.
Lukion nimenä säilyy Tammerkosken lukio.

Tammerkosken lukiolla on kuvataiteen opetuksen valtakunnallinen erityistehtävä sekä käsityön painotus. Tammerkosken lukio on
monipuolinen yleislukio, jolla on laaja kurssitarjonta kaikissa aineissa.

Sampolan kiinteistö remontoidaan lukiokäyttöön. Saneerauksen kustannusarvio on 14,5 miljoonaa euroa (+ irtokalusteet). Rakentaminen
alkoi toukokuussa 2011, ja valmista pitäisi olla kesäkuussa 2012. Opetustilat varustetaan nykyaikaisiksi oppimisympäristöiksi, esim.
aktiivivalkotaulu, kaksi dataprojektoria, dokumenttikamera ja tietokoneita jokaisessa luokkatilassa. Kuvataide, muotoilu ja käsityöt saavat
monipuoliset opetustilat, mm. työpajatyyppisiä tiloja. Tavoitteena on hankkia tämän hetken paras ja järkevin varustus niin, että se ei sulje pois
mitään uusinta tulevaa teknologiaa. Opiskelijoilla ja opettajilla on mahdollisuus käyttää koulun tai omia kannettavia tietokoneita
langattomassa verkossa. Opiskelijoiden käyttöön tehdään viihtyisät ja avarat tilat. Sampolan tiloja käyttää edelleen myös Tampereen
työväenopisto. 

Tekninen projektityöryhmä on laatinut yleisen suosituksen opetustilojen tietoteknisestä varustelusta Sampolan av-selvityksen pohjalta. 

Tampereen klassillinen lukio

Tampereen klassillisen lukio kasvaa 550-600 opiskelijan oppilaitokseksi. Laajentuminen tapahtuu vaihe vaiheelta ottamalla käyttöön
pihapiirissä oleva vanha peruskoulun käytössä oleva rakennus. Tilojen suunnittelussa panostetaan uudenlaiseen oppimista tukevaan
teknologiaan ja rakennetaan mm. mediateekki opiskelijoiden käyttöön.

Klassillinen lukio on tällä hetkellä yleislukio, jossa opiskellaan perinteisesti paljon vieraita kieliä. Pitkää matematiikkaa lukee 80 %
opiskelijoista. Fysiikka, kemia ja biologia ovat suosituimmat reaaliaineet. Oppilasmäärän kasvu mahdollistaa painotuksen käyttöönottamisen.
Lukioon on suunnitteilla syksystä 2013 alkaen luonnontiedelinja, jossa opiskellaan erityisesti kemiaa, biologiaa ja fysiikkaa. Painotus keskittyy
ns. pehmeisiin luonnontieteisiin. Yhtymäkohtia ovat mm. ympäristötieteet, biokemia, bioteknologia – eli ne luonnontieteen alat, jotka nähdään
tulevaisuuden kasvualoina Suomessa. Klassillinen lukio tekee yhä tiiviimpää yhteistyötä Tampereen teknillisen yliopiston kanssa, joka tarjoaa
opiskelijoille varta vasten ns. räätälöityjä poikkitieteellisiä kursseja. Klassillisen lukion luonnontiedepainotus ja tulevan teknillisen lukion
matemaattis-tekninen painotus täydentävät toisiaan.

Oppilaitoskirjastot avoimina oppimisympäristöinä

Tampereen ammattiopisto on panostanut useiden vuosien ajan kirjasto- ja tietopalvelutoiminnan kehittämiseen. TAOn kaikissa toimipisteissä
on kirjasto. Kirjastot toimivat avoimina oppimisympäristöinä ja tukevat opiskelua ja oppimista tarjoamalla mm. sähköisiä materiaaleja ja
verkkopalveluita niin opiskelijoiden kuin henkilökunnankin käyttöön. Kirjastoissa on hyvä tietotekninen varustelu sekä runsaasti opetuksessa
käytettäviä sovellusohjelmia. Ne tukevat omaehtoista opiskelua ja mediakasvatusta ja rohkaisevat opettajia järjestämään opetustaan uudella
tavalla.

Avointen oppimisympäristöjen kehittämishankkeessa (2009-2011) kehitetään uudenlaisia oppimisen paikkoja. Tavoitteena
on opiskelijoiden paremmat opiskelumahdollisuudet ja viihtyisämmät oppimisympäristöt. AVOKI-hankkeessa kalustetaan ja varustetaan
yhteensä seitsemän erilaista tilaa opiskelijoiden käyttöön Tampereen lukioissa ja ammattiopistossa. Hankkeessa kokeillaan uudenlaisen
oppimisympäristön vaikutusta opiskelijoihin ja opiskeluun. Tähänastiset kokemukset ovat olleet innostavia. Hankkeessa on mm. kalustettu
kokonaan uudelleen Tampereen lyseon lukion kirjasto. Seuraavaksi Tampereen klassillisen lukion vanhentunut atk-tila uudistetaan ja
käytäväalue kalustetaan viihtyisäksi, mm. tietokonein varustelluksi oppimistilaksi.

Avoin ja yhteisöllinen oppimiskulttuuri

Toisen asteen koulutuspalvelujen koordinoima Pirkanmaan avoin oppimiskulttuuri -ohjelma (2009-2013) on Pirkanmaan toisen asteen
oppilaitoksille suunnattu toiminta- ja kehittämisohjelma. PAOK-hanke tukee oppilaitosten toiminta- ja oppimisympäristön kehittämistä
avoimemmaksi, yhteisöllisemmäksi ja oppijakeskeisemmäksi. Se edistää erityisesti tieto- ja viestintätekniikan opetuskäyttöä ja sähköisen
toimintakulttuurin kehittymistä. PAOKin toiminnan painopisteet ovat

Verkostomainen kehittämistyö ja viestintä
Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön strategiatyö
Opettajien kollegiaalinen tukitoiminta ja yhteisöllinen tiedon tuottaminen
Innovatiivisten opetus- ja ohjauskäytäntöjen kehittäminen
Maakunnallinen verkkokurssitarjotin

Tampereen kaupungin lukiot ja ammattiopiston koulutusalat ovat osallistuneet hankkeen erilaisiin verkostoihin (mm. kollegavalmentajat),
kehittämisprojekteihin, verkkokurssitarjottimelle, tvt-strategiatyöhön (mm. tvt-osaamiskartoitukset) ja koulutuksiin.

Tampereen oppimisympäristöt

Tampereen kaupungin "TOP School" oppimisympäristöjen kehittämisen koordinaatiohankkeen tarkoituksena on vetää yhteen sirpaleista
kehittämistyötä ja eri hankkeiden toimenpiteitä. Erilaiset kehittämisprojektit ja hankkeet saatetaan yhteiseen visioon perustuviksi
tavoitteellisiksi kokonaisuuksiksi, ja kehitystoiminnalle luodaan keskitetyn koordinaation ja tuen malli. Päämääränä on nostaa tamperelaiset
oppimisympäristöt kansallisesti ja kansainvälisesti merkittäviksi referenssikohteiksi. Hankkeessa luodaan yhteinen visio siitä, mihin ollaan
menossa, mikä on tavoitetaso ja mitä ovat välineet, resurssit ja osaamistaso.

Hankkeen kohteena ovat ensisijaisesti toisen asteen koulutuksen oppimisympäristöt, mutta se kattaa myös varhais- ja perusopetuksen sekä
yhteistyön korkea-asteen ja opettajien täydennyskoulutuksen kanssa. Foorumeina hankkeelle toimivat eri verkostot, joissa on mukana esim.
arkkitehdit, laitetoimittajat ja henkilöstö. Tavoitteena on synnyttää laa-dukkaita ja vaikuttavuudeltaan toisiaan tukevia hankkeita.
Koordinointihanke esittelee uusia tai merkittäviä projekteja, koordinoi uusien ehdotusten valmistelua ja etsii apua hankkeiden valmisteluun tai
toteutukseen, esim. yhteistyökumppaneita, resursseja, tiloja ja välineitä.

Tämän raportin suositukset toteuttavat koordinointihankkeen tavoitteita.



Suositukset
Ohjausryhmä on työssään pohtinut monenlaisia asiakokonaisuuksia, joihin pyritään löytämään ratkaisuja. Suositukset ja ehdotukset on jaettu
neljään näkökulmaan: pedagogisen ja didaktisen, sosiaalisen ja psykologisen, tietoteknisen sekä fyysisen oppimisympäristön kehittäminen. 

1) Oppiminen ja opetus

Varataan resurssit opettajien perehdytykseen, koulutukseen ja tukeen.
Järjestetään opettajille aikaa ja mahdollisuuksia perehtyä uusiin opetusmenetelmiin. Tuetaan opettajia menetelmien ja välineiden
valinnassa oppijoiden tarpeiden mukaan.
Rohkaistaan opettajia pedagogisiin kokeiluihin ja osallistumaan kehittämishankkeisiin.
Rakennetaan toimiva opettajien pedagoginen tukiverkosto. Se sisältää vertaistukea omassa oppilaitoksessa sekä keskitettyä tukea
mm. eVarikolta. Kootaan Moodle-verkosto, Connect-verkosto, "älytauluverkosto"jne., joissa on mukana tukihenkilöt kaikista lukioista
ja koulutusaloilta. eVarikko koordinoi ja tukee verkostoja.
Panostetaan opettajien osaamisen kehittämiseen. Tehdään yhteistyötä opettajankoulutuksen kanssa. Laaditaan
täydennyskoulutussuunnitelma ja hyödynnetään Osaava-ohjelmaa. Organisoidaan TAOn opettajien täydennyskoulutus. Järjestetään
opettajille koulutusta omalla työpaikalla.
Etsitään käytännön ratkaisuja elinikäisen oppimisen taitojen kehittymisen arviointiin. Korostetaan oppimaan oppimisen
taitoja, vuorovaikutustaitoja, lukutaitoa ja tiedonhallintataitoja kun uudistetaan opetussuunnitelmia, opetusta sekä oppimisen ja
osaamisen arviointia. Valmistaudutaan näin muutoksiin myös ylioppilaskirjoituksissa ja ammatillisen osaamisen näytöissä.
Kytketään arviointitoiminta kiinteästi pedagogiseen kehittämiseen.
Vahvistetaan opiskelijoiden ohjausta opintojen ja ajankäytön hallintaan.
Paneudutaan pedagogiseen johtamiseen. Määritellään, mitä hyvä pedagoginen johtaminen tarkoittaa. Järjestetään johtajille,
rehtoreille ja koulutuspäälliköille aikaa ja mahdollisuus suunnitella ja toteuttaa pedagogista johtamista.
Verkostoidutaan yliopistojen kanssa ja lisätään tutkimusyhteistyötä. Vahvistetaan pedagogista osaamista soveltamalla
tutkimustuloksia käytännön opetustyöhön. Kehitetään yhdessä oppimista ja opetusta tukevia menetelmiä ja vuorovaikutteisen
teknologian sovelluksia.

2) Sosiaalinen ja psykologinen oppimisympäristö

Tuetaan yhteisöllisen oppimisen prosesseja.
Paneudutaan "uuteen opettajuuten". Järjestetään opettajille aikaa ja mahdollisuus pohtia, miten he toimivat oppimisen ohjaajina ja
verkostotoimijoina.
Rohkaistaan opiskelijoita ja opettajia osallistumaan aktiivisesti uusien oppimisympäristöjen suunnitteluun.
Kiinnitetään huomiota muutoksen hallintaan. Selvitetään tietoteknisen ja fyysisen oppimisympäristön muutosten vaikutukset ja
pyritään lievittämään niistä aiheutuvaa stressiä. Edetään riittävän pienin askelin, mutta yhteisesti sovittuun suuntaan. Suunnitellaan
polkuja tieto- ja viestintätekniikan haltuunottoon asteittain. Päätetään kuitenkin määräaika sille, että kaikki osaavat ja kaikki käyttävät.
Tehdään asenteet ja toimintakulttuurit näkyväksi. Otetaan aikaa keskustelulle ja yhteiselle suunnittelulle. Parannetaan tiedonkulkua
ja viestintää.
Rohkaistaan ja tuetaan opettajia yhteistyössä ja suunnittelutyön jakamisessa. Järjestetään kollegavalmennusta ja vertaistukea niin,
että tuki löytyy tarpeen tullen mahdollisimman läheltä. Tuetaan ja kehitetään kollegavalmentajien verkostoa.
Järjestetään tilaisuuksia pedagogisten oivallusten jakamiseen ja yhteiseen kehittelyyn.
Tuetaan opettajien yhteisöllistä oppimateriaalin tuottamista ja jakamista. Luodaan yhteisiä pelisääntöjä ja toimintakulttuuri, joka
palkitsee jakamisen. Korvaus voi olla rahan sijaan myös aikaa, eli opettajalle jää enemmän aikaa tuntiensa suunnitteluun tai
vapaa-aikaan. Neuvotellaan yhteisen oppimateriaalin tuottamisen käytännöistä myös kustantajien kanssa.
Korostetaan sosiaalisia vuorovaikutustaitoja kun uudistetaan opetussuunnitelmia, opetusta sekä oppimisen ja osaamisen arviointia.
Puututaan lukio-opiskelijoiden liikaan suorituskeskeisyyteen ja tehokkuuteen pyrkimiseen.
Uudistetaan tietotekniikan opetusta ja käyttöä yhtä lailla tyttöjä ja poikia kiinnostavaksi. 

3) Koneet, laitteet, verkot ja ohjelmat

Järjestetään opettajille tarvittava pedagoginen ja tekninen tuki.
Hankitaan jokaiselle opettajalle henkilökohtainen kannettava tietokone opetusta ja sen suunnittelua varten. Opettaja voi valita,
käyttäkö hän työnantajan tarjoamaa vai omaa tietokonettaan. 
Varmistetaan langattomien verkkoyhteyksien toimiminen kaikissa oppilaitoksissa ja kaikissa tiloissa.
Rohkaistaan opiskelijoita käyttämään koulussa omia kannettavia tietokoneita tai muita opiskeluun soveltuvia laitteita.
Hankitaan pilottiluokille sekä Tampereen ammattiopistoon että lukioihin opiskelijoille kannettavia tietokoneita.
Hankitaan kirjastoihin sähköisen aineiston lukulaitteita.
Lisätään sähköisten oppimisympäristöjen, verkon tietolähteiden ja yhteisöllisten verkkopalveluiden käyttöä lähiopetuksessa.
Hyödynnetään niitä opetuksen eriyttämisessä lisätukea tai lisähaasteita kaipaaville opiskelijoille. Otetaan
Koppa-oppimateriaalipankki aktiiviseen käyttöön.
Kehitetään sähköisten oppimisympäristöjen ja palvelujen kokonaisuutta ja kertakirjautumista eri palveluihin.
Varmistetaan opettajien helppo pääsy Tampereen kaupungin intranetiin Looraan.
Valmistaudutaan sähköisiin ylioppilaskirjoituksiin.
Panostetaan opettajien pedagogisen ja tietoteknisen osaamisen yhteisölliseen kehittämiseen ja täydennyskoulutukseen.
Hyödynnetään sosiaalista mediaa.
Suunnitellaan ja toteutetaan kehittämishankkeita, jotka edistävät monimuotoisen sähköisen oppimateriaalin hyödyntämistä ja
yhteisöllistä tiedon tuottamista.
Pyritään monipuoliseen luokkien opetustekninen varusteluun (perustuu Sampolan av-suunnitteluun)

interaktiivinen taulu
ohjauslaite
dokumenttikamera
kahden projektorin järjestelmä
verkon kautta jaetut ohjelmistot
Ohjauslaitteella käynnistetään kaikki muut järjestelmään liitetyt laitteet (digi-tv, video, dokumenttikamera jne.) paitsi pc.
Järjestelmässä on otettu huomioon peruskäyttäjien tarpeet, ja sen käyttö on helppoa ja nopeaa. Kaikkien järjestelmään
liitettyjen laitteiden säätäminen käy ohjauspaneelin kautta, esim. dokumenttikameran hallinta ja zoomaus. Laitteiden omia



kaukosäätimiä ei tarvita. Järjestelmä tunnistaa kaikki laitteet, mutta laitteiden hankinnassa pitää pyrkiä vakiointiin.
Luokkiin tehdään opettajille yksinkertainen, tiivis käyttöohje, jossa on esimerkkitapauksia. Sampolassa on joka luokassa
sama järjestelmä. Myös muissa oppilaitoksissa pyritään yhdenmukaistamaan luokkien varustelua.
Eri opetustiloihin tulee eri ojelmia. Ne pyritään saamaan jakoon verkon kautta paikallisten asennusten sijaan. Silloin
työasemia tai luokkaa ei tarvitse sitoa tiettyyn käyttötarkoitukseen, ja ohjelmistoja voidaan jakaa tarpeen mukaan eri
toimipisteisiin ja luokkiin. Näin voidaan kontrolloida myös lisenssien ja käyttäjien määrää.

Teknisen projektiryhmän suositus:
Sampolan_AV-suunnittelu_luokkatilat_27042011.ppt

You need flash player installed to preview ppt and pdf files

4) Seinät ja kalusteet

Suunnitellaan ja toteutetaan muunneltavia ja tarkoituksenmukaisia tiloja ja kalustehankintoja. Tiloja pitää saada ja voida järjestellä
opiskelijaryhmien ja oppijoiden yksilöllisten tarpeiden mukaan. 
Suunnitellaan luokkien kalustus tukemaan yhteisöllistä oppimista. Luokkiin ei hankita pulpetteja vaan ryhmäpöytiä tai yhden hengen
"kolmiopöytiä", joista voi koota ryhmäpöydän. Opettajan pöydästä voi luopua.
Rohkaistaan opiskelijoita ja henkilökuntaa aktiiviseen oman oppimis- ja työympäristön kehittämiseen ja viihtyvyyden parantamiseen.
Ryhdytään tilojen suunnittelmalliseen uudistamiseen. Kaikkea kalustusta voidaan harvoin uusia kerralla, mutta oppilaitoksissa
voidaan laaditaan suunnitelma siitä, missä järjestyksessä tiloja käydään läpi ja millä aikataululla kalusteita uusitaan. Jo pienillä
muutoksilla voi olla suuria vaikutuksia.
Lähdetään ulos luokasta. Laajennetaan oppimisympäristöä koulussa ja koulun ulkopuolelle.

Ohjausryhmän toiminnan jatko
Oppimisympäristöjen kehittämisen ohjausryhmä seuraa hankkeiden edistymistä. Se pohtii edelleen keinoja, joilla voidaan taata parhaiden
pedagogisten lähestymistapojen leviäminen sekä tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön hallinta ja siirtyminen opetuksen käytäntöihin.
Ohjausryhmä jatkaa tutustumista oivaltaviin oppimisympäristöihin mm. pääkaupunkiseudulla. Lukuvuonna 2011-2012 keskitytään
pedagogiseen näkökulmaan ja vahvistetaan opiskelijoiden kuulemista ja osallistumista oppimisympäistöjen kehittämiseen. Tehdään
yhteistyötä oppilaitosten kestävän kehityksen työryhmien kanssa. Tampereen yliopiston ja Tampereen teknillisen yliopiston kanssa tehdään
tutkimus- ja arviointiyhteistyötä.

Ohjausryhmän jäsenet
Hannu Salakari pj, kehittämispäällikkö, toisen asteen koulutus
Anne Suoniemi vpj, tietopalvelupäällikkö, toisen asteen koulutus
Tuuli Kurkipää / Raisa Valtaoja, siht., suunnittelija, toisen asteen koulutus
Minna Haasio, opetusteknologiapäällikkö, perusopetus
Matti Hännikäinen, rehtori, Tammerkosken lukio
Pirjo Järvinen, tietohallintokoordinaatori, tietohallinto
Antti Keskinen, rehtori, Kaarilan lukio
Pekka Kivekäs, tilaajapäällikkö, konsernihallinto
Kyösti Lehtonen, koulutusalajohtaja, Tampereen ammattiopiston tekniikan koulutusala
Jaana Leppä, rehtori, Tampereen aikuislukio
Tuija Mannila, suunnittelupäällikkö, konsernihallinto
Helena Tuusa, rehtori, Hervannan lukio

Teknisen projektiryhmän jäsenet

Raisa Valtaoja, suunnittelija, toisen asteen koulutus
Kimmo Halonen, tietotekniikan opettaja, Hervannan lukio
Tero Korkee, työnjohtaja, Tampereen ammattiopiston ATK-tuki
Eerik Laulajainen, palvelupäällikkkö, toisen asteen koulutus
Juha Salmela, IT-suunnittelija, perusopetus
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