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lauraTähän milloin ja ketkä?Miksi juuri tällainen toimintatapa?Wengeriä ja COPia?



Suunnittelun aloitus ja suunnitteluryhmä 

• Suunnittelu alkoi 
helmikuussa v. 2011 
 

• Suunniteltiin Aalto-
yliopiston pedagoginen 
II-osan koulutusta, 35 op 

 
• Suunnitteluryhmä: 

– Laura Hirsto 
– Kirsi Kettula 
– Maija Lampinen 
– Maire Syrjäkari 
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Tähän ryhmän vahvuudet ja heikkoudet-tunteneet toisensa n. 2 kk-ei kokemusta TKK:sta-Aalto uusi, paitsi yhdelle-paljon kokemusta yliopistosektorilla työskentelystä, opettamisesta, opetuksen kehittämisestä (yht useita kymmeniä vuosia)-kaksi oli väitellyt ohjaukseen ja oppimiseen liittyen, yksi valmisteli väittäriä aiheeseen liittyen-yhdellä oli kokemusta samantyyppisestä kurssista, jota alettiin suunnittelemaan, muilla ei-Kolmella oli määräaikainen työsuhde, jotka olivat katkolla vuoden lopussa



Boud, Schön, 
Mezirow, Lakkala, 
Tynjälä, Bereiter & 

Scardamalia, 
Hakkarainen, 

Heron, Reason, 
Moon, Wenger… 
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Lakkala Minna (2010, väitöskirja): How to design educational settings to promote collaborative inquiry: Pedagogical infrastructures for technologyenhanced progressive (pdf)Baldwin (2002): Co-operative inquiry as a tool for professional development (pdf)Bereiter, C., & Scardamalia, M. (1993). Surpassing ourselves: An inquiry into the nature and implications of expertise. Chicago & La Salle, IL: Open Court.Bereiter and Scardamalia (2003):Learning to Work Creatively With Knowledge (pdf)Bielaczyc (2010): Making knowledge building moves (pdf)McArdle (2002): Establishing a Co-operative Inquiry Group: The perspective of a "First-Time" Inquirer (pdf)The practise of Co-operative Inquiry (verkkosivu)Schön Donaldkin ajatusten esittelyä (verkkosivu)Schön, D. (1983) The Reflective Practitioner. How professionals think in action, London: Temple Smith. 374 + x. Influential book that examines professional knowledge, professional contexts and reflection-in-action. Examines the move from technical rationality to reflection-in-action and examines the process involved in various instances of professional judgement.Schön, D. (1987) Educating the Reflective Practitioner, San Francisco: Jossey-Bass. 355 + xvii pages. Development of the thinking in the 1983 book with sections on understanding the need for artistry in professional education; the architectural studio as educational model for reflection-in-action; how the reflective practicum works; and implications for improving professional education.Mezirow Jack: transformatiivinen oppiminen (wikipedia )Oates B.J. (2002): Co-operative inquiry: Reflections on practice (pdf)Hinett, K. 2002. Improving learning through reflection – part one. York: The Higher Education Academy, web publication http://www.heacademy.ac.uk/assets/York/documents/resources/resourcedatabase/id485_improving_learning_part_one.pdfMezirow, J. (1990). How critical reflection triggers transformative learning. In J. Mezirow (& Associates), Fostering critical reflection in adulthood (pp. 1-20). San Francisco: Jossey-Bass.Mezirow, J. 1991. Transformative dimensions of adult learning. San Francisco: Jossey-Bass.Mezirow, J. 1998. On critical reflection. Adult Education Quarterly, 48 (3), 185-199.Moon, J.A. 1999. Reflection in Learning and Professional Development: Theory and practice. London: Kogan Page.Reynolds, M. 1998. Reflection and critical reflection in management learning. Management Learning 29, no. 2: 183--200.Boud, D., R. Keogh, and D. Walker.1985. Promoting reflection in learning: A model. In D. Boud, R. Keogh, and D. Walker: Reflection: Turning Experience into Learning, 18--41. London: Kogan Page.Boud, D and Walker, D (1998) 'Promoting reflection in professional courses: the challenge of context', Studies in Higher Education 23(2), 191-206Kember, D., J. McKay, K. Sinclair, and F.K.Y. Wong. 2008. A four-category scheme for coding and assessing the level of reflection in written work. Assessment and Evaluation in Higher Education 33, no. 4: 369--79.Tynjälä, P. (1999). Towards expert knowledge? A comparison between a costructivist and a traditional learning environment in the university. International Journal of Educational Research, 31, 357-442.Tynjälä, P. (2002). Konstruktivistinen oppimiskäsitys ja asiantuntijuuden edellytysten rakentaminen koulutuksessa [Constructive conception of learning and its role in fostering the development of expertise]. In A. Eteläpelto, & P.Tynjälä (Eds), Oppiminen ja asiantuntijuus: työelämän ja koulutuksen näkökulmia. 1.-2. ed. Helsinki: WSOY.Tynjälä, P., Välimaa, J. & Sarja, A. (2003). Pedagogical perspectives on the relationships between higher education and working life. Higher Education, 46, 147-166.



Mahdollisia haasteita ajateltiin olevan 
muun muassa: 
• Ryhmäytymisessä 
• Vastuun ottamisessa 
• Positiivisen keskinäisriippuvuuden 

synnyttämisessä 
• Turhautumisessa 
• Epävarmuuden sietämisessä 
• Luottamuksessa 
• Reflektoinnissa 
• Ohjauksessa vs. ohjaamattomuudessa 

 
• Näihin kiinnitettiin huomiota 

oppimisprosessin tukirakenteita 
suunniteltaessa 

 
 



Valintaprosessin tulokset 

• Koulutukseen haki 32 aaltolaista opettajaa. 
• Haastatteluun valittiin ennakkotehtävän ja 

hakupapereiden perusteella 25 opettajaa. 
• Kurssille valittiin 16 aaltolaista opettajaa. 
• Osallistujat edustivat viittä eri koulua  

– BIZ, CHEM, ELEC, ENG, SCI 
 



Tukirakenteet ja prosessit 
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maireTässä puhun tiiviisti nuo keskeiset prosessit: ryhmä, yksilö ja ohjausKerron myös siinä tukirakenteista ja toimintatavasta liittyen noihin prosesseihinKerron myös että tutkimusryhmät jaettiin ennen koulutuksen alkua  Ja kerron reflektiosta ja Optiman roolista siinä In this case, the collaborative learning is seen to be embedded in the community of the small group (study group), the whole group of the course as well as the community in which these course participants are working.In this picture we are describing the processes in this course. The red line describes the process of the research group. The students take care of the cohesion, interaction and climate of their group in order to secure a systematic and productive progression of the group work. They also set their goals, plan their studies, build their knowledge, and reflect and evaluate their learning as well as group processes together. Groups are meeting in the face-to-face days and also between these days as often as they see it necessary. Groups are writing their reflections every time they meet to the web-based learning environment. That how we can be aware the situation of group process and what is going on. The blue line describes a process of individual workplace learning. In the beginning of the course teacher students discussed with their kollagues in their workplace end they negotiated about the educational development task or project  which they plan and implement during the course. .  The green line describes the tutor process which is the main support structure in this course.  (The main focus in designing is on the process facilitation and the structures, but the contents are not determined beforehand.)The instructors try to enable a constructive learning environment in which learning may occur in social interaction. Work place learning (in our case)Gradually, as newcomers become old timers, their participation takes forms that are more and more central to the functioning of the community. LPP suggests that membership in a community of practice is mediated by the possible forms of participation to which newcomers have access, both physically and socially. If newcomers can directly observe the practices of experts, they understand the broader context into which their own efforts fit. Conversely LPP suggests that newcomers who are separated from the experts have limited access to their tools and community and therefore have limited growth.Pikkuhiljaa noviisista kehittyy seniori ja hänen osallistumisensa muotoutuu yhä enemmän ja enemmän yhteisön keskeiseksi toiminnaksi. Lisäksi nähdään tärkeänä että noviisi pääsee seuraamaan senioriaAnd gradually newcomers become experienced members of community.  Wenger considers “brokers”, those that belong to many different communities of practice, as the ones who are the most creative. In this sense these university teachers have a potential of being or becoming creative in developing teaching in their teaching contexts. 



Ryhmäytyminen 



MOTU-YO!: Motivaation ja opintojen sujuvuuden 
tukeminen yliopisto-opetuksessa 



WIMMA: Kokonaissuunnittelu Aalto-yliopistossa 
.  



Osallistujien näkemys 
oppimisprosessista 



Ohjaajien kehittyminen ja oppiminen 

• Jatkuva palaute  
• Jatkuva epävarmuus kaikilla – epävarmuuden sietokyky 

kasvaa ja luottamus ryhmään ja ryhmän luottamus 
ohjaajiin kehittyy kurssin aikana 

• Kontrollin höllentäminen – vapauden ja vastuun 
antaminen ja ottaminen 

                      Oman opettajuuden kehittyminen  
• Valintaprosessi ja sen tärkeys  
• Oppimisen lopputuloksella ei ole ”väliä!” (=ohjaajat eivät 

määrittele oppimistuloksia) -  oppimisprosessi ja  polku 
on tärkeä.  
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Mitä on antanut meille opettajille?Mitä vaatii meiltä opettajilta?Valintaprosessi ja sen tärkeys (brockerit, cop?) 



Ohjaus oppimisprosessin aikana  
 

Fasilitointi 

Asiantuntijuus 

Aika 

Presenter
Presentation Notes
lauraPeilataan kaikkien yhteiseen haasteet/mahdollisuudet –fläppiin meidän kokemuksia Aktiivisuus /passiivisuus Kontrolli /vapausItseluottamus ja luottamus ryhmään on kasvanutUsko siihen että tällainen toteutusmuoto toimii Opettajalta odotetaan ehkä enemmän asiantuntijuutta ja keskustelua sekä vahvistusta siitä että prosessi ja tuotos ovat menossa oikeaan suuntaan. Active vs. passiveControl vs. freedomTrust (oneself, group, tutor) 



Kiitos! 
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