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Sosiaalinen media muuttaa maailmaa

Aika ja paikka 
kohtaamiselle

Kuulemiselle             
ja kuulluksi 
tulemiselle

Oppimiselle



Jaettu asiantuntijuus - Jaettu opettajuus

Mitä verkostoissa 
sanotaan siitä? 

Uusi asiantuntijuus syntyy 
verkosta ja verkostoissa



Jaettu asiantuntijuus - Jaettu opettajuus

”Olen omassa työssäni saanut maistaa 
jaettua asiantuntijuutta enkä voisi enää 

kuvitella työskenteleväni toisin. Se tuntuisi 

ihan hölmöltä. Yksin, miksi?”
Sari Veikkolainen

 ”Teknologia mahdollistaa irtoamisen 
pulpetista, autenttisissa tilanteissa 

oppimisen, tutkivan ja ilmiöihin kiinnittyvän 
oppimisen, luovan toiminnan ja iloisen 

oppimisen, jossa aina on vertaisia apuna.”
Anne Rongas
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Jaettu asiantuntijuus - Jaettu opettajuus

”Eri ihmisten verkostot kohtaavat - 
yhdessä olemme enemmän”

Minna Taivassalo-Salkosuo

”Moka on lahja! 

Emme tee enää samoja virheitä 

- jatkossa teemme uusia virheitä” 
Anne Rongas ja Pauliina Mäkelä



http://www.flickr.com/photos/anua22a/2165517892/

 Vastauksia Facebookista:

”Jaettu opettajuus on sitä, että saa infoa muilta 
samaa alaa opettavilta...

tai sitten voi jakaa aiheen osa-alueisiin, joiden eri 
osien asiantuntijoita ovat ne muut opet..”

Pasi Wallin

http://www.flickr.com/photos/anua22a/2165517892/
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http://www.flickr.com/photos/anua22a/2165517892/

 Vastauksia Facebookista:

”Opettaja voi jakaa opetuksen yhteisölle. Oppijat 
ovat mukana opettamisessa.”

Juho Kauppi
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HAVAINTOPIIRIN UUSI JÄSENTYMINEN

Käytettävävissä oleva tiedon määrä, on 
verkostossa oleva ja syntyvä tiedon määrä

Kukaan ei voi enää hallita kokonaisuuksia yksin



ERILAISIA YMPÄRISTÖJÄ

• Erilaisia ihmisiä



OPETTAJA

Tehttp://farm4.static.flickr.com/3273/2980062437_94defd08f1.jpgksti



OPETTAJA

Kumpi on 
kiinnostavampi?



Mikä on oppimisen 
alue, jolla tänään 
liikutaan?

 Muuttuva maailma

 Mahdollisuuksien tasa-arvo

 Henkilökohtaiset oppimispolut

 Yhteistyö- ja -toiminta

http://www.flickr.com/photos/the_richards/4010867361/
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Teknologia mahdollistaa toimintatapojen muutoksen

Uskalla lähteä mukaan - matkalla ei tarvitse olla yksin



Avoimuutta 
oppimassa
- osaamista 
jakamassa
Avoimet toimintatavat
 Avoimet ympäristöt
 Avoimet ihmiset

Kuva: Yolanda hirvi

http://www.flickr.com/photos/brenda-starr/3509344100/#/
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Näe miksi toinen voi tulla

Kantavat siivet kasvavat verkostoissa
DIA: VILLE VENÄLÄINEN



Jaettu asiantuntijuus 
on innovointia 
samalla foorumilla

Otavan Opisto koordinoi aikuiskoulutukseen ja 
vapaaseen sivistystyöhön liittyvää henkilöstö-koulutusta 
(Opening) ja InnoOmnia ammatilliseen koulutukseen 
liittyvää henkilöstökoulutusta (COope). Partnereita 
verkostohankkeissa ovat Koulutuskeskus Salpaus ja 
Hermia Oy. 

Verkostona kykenemme tarjoamaan organisaatioiden 
rajat ylittävää toimintamallia koulutusten 
toteuttamiseen hyödyntäen verkoston toimijoiden 
osaamis- ja vahvuusalueita.



Seurassa matkailu 
opettaa

Monikanavaista tiedon jakamista 
verkossa
Avoimia oppimateriaaleja
Yhteisiä toimintaympäristöjä
Monta mediaa
Monta mahdollisuutta
Suunta tulevaisuudessa

Tutkinto- ja oppilaitosrajojen ylittäminen?



Törmäytystä tarvitaan

http://www.flickr.com/photos/1stpix_diecast_dioramas/
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Jaettu asiantuntijuus on osa 
uutta tietoa ja osaamista

TYÖPAJAPEDAGOGIIKKA

http://www.flickr.com/photos/bernatcg/4329935992/sizes/m/in/photostream/
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Uudet tavat toteuttaa 
koulutusta - yhdessä
Vahvuuksien 
tunnistaminen ja 
tunnustaminen
Laatu
Koulutuksen 
tavoitettavuus

Rohkeutta kokeilla 
ja toimia toisin 

totutusta

Opening + COope= #TROMBI



Verkon varassa vuodesta 1996
Hyvää jo vuodesta 1892



Yksilösuorituskin on yhteistä tekemistä
verkossa



Yhdessä osataan vielä enemmän

Hanke? Projekti? Koulutusala?

TULEVAISUUS RAKENNETAAN 
OIVALTAMALLA, 

MUILTA 
BENCHMARKKAAMALLA 

JA INNOSTUMALLA



Kaikki pajat toteutetaan Mikkelissä Otavan 
Opistolla, mutta niihin voi osallistua myös 
verkossa joko yksin tai ryhmänä. 

Jokaisessa pajassa on mukana simultaani- 
ja rinnakkaisoppilaitoksia, jotka sekä 
vastaanottavat että tuovat sisältöä pajaan.

Simultaanipajojen avulla luodaan 
vertaisryhmäverkostoja, jossa oppilaitokset ja 
opetustiimit voivat toimia toistensa 
kannustajina. 

Toiminta jatkuu verkossa pajojen välillä



Oppiminen ja opettaminen 
muuttuvissa ympäristöissä

 Verkkopedagogiikka

 Sosiaalisen median pedagogiikka

 Vaihtoehtoiset pedagogiikat

 Tulevaisuuspedagogiikka

 Teknisen osaamisen pedagogiikka

Yksi teoria- ja toimintapaja yhdessä 
oman kehitystehtävän työstön kanssa 
on 1,5 op http://www.flickr.com/photos/75905404@N00/4889940647/sizes/m/in/photostream/

Yhteiset sytykkeet

http://www.flickr.com/photos/75905404@N00/4889940647/sizes/m/in/photostream/
http://www.flickr.com/photos/75905404@N00/4889940647/sizes/m/in/photostream/






Koulutusta ja 
konkreettisia 

tuloksia

Pajatyöskentelyyn 
osallistuminen vahvistaa 
verkostoja, etsii ja luo uusia 
kumppanuuksia ja rakentaa 
siltoja eri toimijoiden välille - 
uutta oppimista ja 
asiantuntijuutta tutkien ja 
tunnustaen.

http://www.flickr.com/photos/caravinagre/1364614919/sizes/m/in/photostream/
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Sanna Brauer

sanna.brauer@otavanopisto.fi
http://www.slideshare.net/slahdenp

http://recognisingcreativity.wordpress.com
http://fi.linkedin.com/in/sannabrauer

http://www.sometu.fi/profile/SannaBrauer
http://twitter.com/sannabrauer

http://paja.internetix.fi/
http://trombi.fi/
http://somy.fi
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