
Kumppaniopettajuus

Täydennyskoulutus työelämän ja koulutuksen
yhteistoimintaa kehittäville opettajille

Liittyvä Voima -hanke
Collaborative Intensity



Kumppanuusopettajien täydennyskoulutus 10 op
• Hakuaika 1.4-30.4.2009, Ilmoittautumislomake osoitteessa

http://elomake.metropolia.fi/lomakkeet/447/lomake.html
• Kesto: Syksy 2009-kevät 2011
• Toteutus:

• Lähiopetusjaksot (18 pv);
• 2009 syksy: 3 + 2 pv Lähijaksot: 28-29.9:  26-27.10; 30.11-1.12.
• 2010 kevät: 2 + 2 pv Lähijaksot: 25-26.1: 26-27.4
• 2010 syksy: 3 + 2 pv Lähijaksot
• 2011 kevät: 2 + 2 pv Lähijakso

• Kumppanuustyöskentely
• Työelämäkumppanuustyöskentely
• Alueelliset coaching –tapaamiset työelämäkumppaneiden kanssa  2-3 krt.

• Verkkotuki
• Osallistujille maksuton
• Osallistujamäärä 24 opettajaa. Vähintään kaksi opettajaa/ korkeakoulu
• Lisätiedot:

• Laura Kallionpää, Metropolia Amk 040 1849205 laura.kallionpää@metropolia.fi
• Toini Harra, Metropolia Amk 0403346102 toini.harra@metropolia.fi

mailto:laura.kallionp��@metropolia.fi
mailto:toini.harra@metropolia.fi


Kumppanuuden mahdollisuudet
Loppuseminaari

VIII Lähijakso 2011 kevät

Itsesäätely
Uusi opettajuus

VII Lähijakso 2011 kevät

Projektin hallinta
Kumppanuuden ehdot

VI Lähijakso 2010 syksy

Rajat ylittävä osaaminen ja asiantuntijuus mukana
työelämäyhteistyökumppanit
Toimijoiden näyttämö

V Lähijakso 2010 syksy

Työnohjaus ja coaching
Kumppanuusmallin rakentuminen (toimintatutkimus)

IV Lähijakso 26-27.4.2010

Opettaja muutosagenttina
Arviointi ja palautteen antaminen

III Lähijakso 25-26.1.2010

Tapauskohtainen harkinta ja opettajan toimintatilat
Toimijoiden näyttämö

III Lähijakso 30.11-1.12.2009

Kumppanuuskehittämistehtävä ja suunnittelun työkalutII Lähijakso 26-27.10.2009

Orientaatio
Uusi opettajuus (itsereflektio ja tulevaisuus)
Työelämäprojektin kaksoisrakenne:
-Työn ja oppimisen yhdistävät mallit
-Työelämäyhteistyö pedagogisena ratkaisuna

I Lähijakso 28-29.9.2009

TeematLähijaksot



Kohderyhmän perustelut ja valintakriteerit
• Hankkeessa pyritään korkeakoulujen yhteistoimintaan

• => koulutukseen odotetaan opettajia sekä yliopistoista että ammattikorkeakouluista

• Koulutuksen ydin on harkitussa yhteistoiminnassa
• => jokaisella opettajalla työelämäyhteistyökumppani
• => opettajalla osallistumismahdollisuus lähijaksoihin

• Täydennyskoulutus toimii Liittyvä Voima –hankkeen valtakunnallisena
levitys- ja juurrutusrakenteena

• => valtakunnallisesti mahdollisimman laaja kattavuus.

• Toimintatapojen ja –kulttuurin muutos on hidas ja haasteellinen
prosessi, jossa tarvitaan vertaistukea ja mahdollisuutta uuden
kokeiluun

• => vähintään 2 opettajaa/ organisaatio.
• => työelämäyhteistyökumppanin sitoutuminen,
• => esimiehen sitoutuminen

• Pyrkimyksenä on saada laajasti sovellettavissa olevaa tietoa
kumppaniopettajuudesta

• => opettajien monialaisuus.

• Tarvittaessa tasa-arvoprinsiipin käyttö



Pilotti

Espoon sairaalan ja
Metropolian toiminta

Kumppanuuden
mallintaminen

Toimintatutkimus

Kumppanuusmalli

Hankkeen lopputulos

Tutkimuskysymykset
1. Millainen kumppanuusyhteistyö

on toimivaa ja miksi?
2. Mitkä tekijät edistävät ja estävät

yhteistyötä?
3. Miten yhteistä asiantuntijuutta ja

osaamista tunnistetaan, käytetään
ja kehitetään?

4. Millaisia vaikutuksia
yhteistoiminnalla on?

2. Rakennetekijät

3. Prosessitekijät

1. Periaatetekijät
Osaprojekti 1

Osaprojekti 2

Osaprojekti 3

Kumppaniopettajuus -koulutus Liittyvä Voima -hankkeessa

Kumppanuusmallin
levitys,

käyttöönotto
ja juurruttaminen

Opettajien valtakunnallinen
täydennyskoulutus

- reflektio-, juurrutus- ja levitysrakenne

Tuloksellisuus


