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Toukokuu 2021 
 
Tämä asiakirja on seuraavien kumppanien tekijänoikeus: 
Sopivuus 4.0:lle: Kouluttajien ja opettajien koulutus 4.0-paradigmaa varten  
( projektinro 2019-1-IT01-KA202-007766). 
 
Se on julkaistu Creative Commons -lisenssillä Attribution – Share alike 4.0 international. 
Voit vapaasti: 

- Jaa: kopioi ja jaa materiaalia missä tahansa välineessä tai muodossa. 
- Remix: miksaa uudelleen, muunna ja rakenna materiaalia mihin tahansa tarkoitukseen, jopa 

kaupalliseen tarkoitukseen. Lisenssinantaja ei voi peruuttaa näitä vapauksia niin kauan kuin noudatat 
lisenssiehtoja. 

 
Seuraavilla ehdoilla: 

- Nimeä – Sinun on annettava asianmukainen maininta , annettava linkki lisenssiin ja ilmoitettava, 
onko muutoksia tehty . Voit tehdä sen millä tahansa kohtuullisella tavalla, mutta et millään tavalla, 
joka viittaa siihen, että lisenssinantaja tukee sinua tai käyttöäsi. 

- Share Alike — Jos remiksaat, muunnat tai rakennat materiaalia, sinun on jaettava lahjoituksesi samalla 
lisenssillä kuin alkuperäinen.
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Lyhenteet 
 

 

EU Euroopan unioni 

HVET Korkea-asteen ammatillinen koulutus 

I4.0 Teollisuus 4.0 

ICT Informaatio-ja kommunikaatioteknologia 

IoT Esineiden internet 

SE Informaatio-ja kommunikaatioteknologia 

KSA Tieto, taidot, asenteet 

MOOC Massiivinen avoin verkkokurssi 

OER Avoimet opetusresurssit 

PDCA Suunnittele-tee-tarkista-toimi (Demingin ympyrän askeleet) 

TU Koulutusyksikkö(t) 

AK Ammatillinen koulutus 

WP Työharjoittelu 

XPM Extreme projektinhallinta 
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Esipuhe 
"Fit for 4.0: kouluttajien ja opettajien koulutus 4.0-paradigmaan" on Euroopan komission 

osarahoittama hanke Erasmus+ -ohjelman puitteissa. Sen tavoitteena on tukea opettajia ja 

kouluttajia siirtymisessä kohti digitaalisen muutoksen ja neljännen teollisen vallankumouksen 

edellyttämää uutta oppimisparadigmaa. 

Teollisuus 4.0, digitaalinen vallankumous, älykkäät tehtaat, globaalit yhteydet – nämä ovat 

avainsanoja, jotka kuvaavat työelämän nykyistä kehitystä. Ammatillisesta koulutuksesta voi 

tulla "ensimmäinen valinta" tässä muutoksessa, mutta tällä hetkellä vain harvat 

koulutuskeskukset Euroopassa voivat hyödyntää tarvittavia laitteita, ja mikä vielä 

tärkeämpää, opettajat ja kouluttajat eivät ole tietoisia tällaisten muutosten ulottuvuudesta 

tai voivat hyödyntää sitä. tarvittavat työkalut (ensin käsitteelliset ja metodologiset, ei 

teknologiset). Jotkut heistä keskittyvät opetukseen oppimisen sijaan; jotkut eivät ole täysin 

tietoisia olemassa olevista oppimisen, opetuksen ja arvioinnin verkkotyökaluista; jotkut eivät 

ole vuorovaikutuksessa toistensa kanssa niin paljon kuin voisivat ajatella, että heillä on 

taitotietoa "puolustaa"; Jotkut tarvitsevat selkeämmän kuvan 4.0-paradigman luonteesta, 

vaikutuksista ja todellisesta merkityksestä, joka ei ole vain ”Teollisuus” 4.0 ja teknologia, vaan 

myös koko yhteiskunta. 

Ammatillisen koulutuksen kestävän kehityksen kannalta on tärkeää päivittää aikoja ja 

työkaluja, mikä suosii opettajien/kouluttajien, opiskelijoiden, koulutuksen järjestäjien, 

yritysten, sosiaalisten tahojen ja paikallisviranomaisten välistä yhteistyötä. 

Fit for 4.0 aikoo ottaa tämän haasteen vastaan kuvailemalla ammatillisen koulutuksen 

opettajille hyödyllisiä kompetensseja sekä kehittämällä ja testaamalla 4.0:lle sopivia 

koulutusmoduuleja tiiviissä yhteistyössä yritysten kanssa. 

Fit for 4.0:n suorittaa vahva 10 kumppanin konsortio kahdeksassa EU:n jäsenvaltiossa: 

Italiassa, Itävallassa, Belgiassa, Tanskassa, Suomessa, Portugalissa, Ruotsissa ja 

Yhdistyneessä kuningaskunnassa. todellisen "strategisen kumppanuuden" hengessä. 

Tässä asiakirjassa kuvataan kolmas projektin tuotos, jossa esitetään 7 koulutusyksikköä, jotka 

perustuvat "4.0-valmiille" opettajille ja kouluttajille yksilöityihin kompetensseihin (katso 

"Kouluta kouluttaja -ohjelman kohteena olevat kompetenssit", saatavilla osoitteessa 

hankkeen verkkosivuilla osoitteessa www.fitfor4-0.eu ). Kuten tämän asiakirjan otsikko 

sanoo, tämän polun oppimistuloksen muodostavat pätevyydet eivät ole teknologisia, vaan ne 

kattavat didaktiset, strategiset ja henkilökohtaiset osa-alueet, jotta opettajat ja kouluttajat 

saisivat parempaa tietoisuutta, hyödyllisiä työkaluja ja vahvempia suunnittelukykyä. , tarjota 

ja arvioida opiskelijoille tarjoamiaan oppimismahdollisuuksia. 

Tämä asiakirja on myös vapaasti saatavilla verkossa hankkeen verkkosivuilla. 

 
  

http://www.fitfor4-0.eu/
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1. Projekti Fit for 4.0 
 

Perustelut 
Hanke noudattaa kolmivaiheista kehityspolkua. 

Vaihe 1 , joka perustuu olemassa oleviin tutkimuksiin ja kumppanimaiden opettajilta 

kerättyihin suoriin kokemuksiin Teollisuus 4.0:n tuomista muutoksista, tähtää: 

 kouluttajille tarvittavien kompetenssien kuvaaminen ja korostaminen, erityisesti 

mekaniikka-/mekatroniikka-/autoaloilla, pitäen mielessä ICT-taidot "4.0-maailman 

moottorina". Painopiste on enimmäkseen ristiin/pehmeissä taidoissa niiden 

ammatillisten taitojen lisäksi, jotka opettajilla jo on tai joita on helpompi kehittää. 

 Toimitetaan online-työkalu, jonka avulla kouluttajat voivat itse arvioida valmiuksiaan 

käsitellä ja upottaa 4.0-aiheita päivittäiseen työhönsä. 

Vaiheessa 2 suunnitellaan ja testataan Train-the-trainers -ohjelma, joka on jäsennelty 

koulutusyksiköihin oppimistuloksiin perustuen, ja jossa käytetään kaikkialla ja "älykkäästi" IT-

työkaluja. Ohjelmaa kehitetään yhteistyössä paikallisten teollisuuden kumppanien kanssa 

erityisesti oppimistavoitteiden osalta, ja se sisältää mm. 

 4.0-paradigma: tavaroiden ja palvelujen arvonluontiketjun taustalla oleva skenaario 

maailmanlaajuisesti yhteenkytketyssä ympäristössä; 

 keskeiset mahdollistavat tekniikat 4.0:lle: mahdollisuudet, vaikutukset, didaktiikka; 

 miten suunnitellaan "4.0-oppimiskokemuksia": suunnittelu, opetussuunnittelu; 

 4.0 monialaisena aiheena: kuinka upottaa 4.0 kaikkiin aineisiin, kuinka saada 

kouluttajat yhteistyöhön; 

 yhteissuunnittelu yritysten kanssa: kuinka parantaa opettajien, kouluttajien ja 

yritysten välistä yhteistyötä; 

 kouluttajien ja yritysten yhteinen oppimisen arviointi, mukaan lukien arkioppimisen ja 

epävirallisen oppimisen arviointi; 

 kuinka pysyt ajan tasalla 4.0:n kehityksestä. 

Kaikki aiheet välitetään Massive Online Open Course (MOOC) -kurssille, mukaan lukien 

harjoitukset, videoleikkeet, tietokilpailut ja tutkimusmateriaali. 

Vaihe 3 pyrkii varmistamaan tulosten valtavirtaistamisen ja vaikuttavuuden 

kumppanialueilla. Otosryhmän kouluttajat hyödyntävät tuloksia päivittäisissä toimissaan 

tarkistamalla/asettamalla osan/koko ohjelmia oppituntien perusteella. Kumppanialueiden 

kouluttajat ja harjoittelijat osallistuvat ystävälliseen kilpailuun ja kilpailevat parhaiden 

käytäntöjen toimittamisesta. Tehokkuutta arvioidaan yhdessä yhteistyökumppaneiden ja 

ohjeisiin kerättyjen tulosten kanssa, mukaan lukien myös kilpailusta nousevia tapauksia 

kuvaavat historiat. 
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Tavoitteet 

Hankkeen tavoitteet ovat: 

- opettajien/kouluttajien, erityisesti korkea-asteen ammatilliseen koulutukseen (HVET) 

osallistuvien opettajien/kouluttajien tarvitsemien "minimitaitojen" kuvaaminen 4.0-

siirtymän osalta; 

- kehittää osaamisen itsearviointityökalu, jonka avulla ammatillisen koulutuksen 

opettajat/kouluttajat voivat mitata valmiuksiaan 4.0-maailmaan ja digitaaliseen 

muutokseen; 

- kehittää ja testata vahvassa yhteistyössä yritysten kanssa resurssipaketti kouluttajille, 

MOOC (Massive Online Open Course) -muotoinen koulutusohjelma, jossa on 

esimerkkejä koulutusmateriaalista, oppimisen arvioinnin menetelmiä, innovatiivisia 

työkaluja koulutukseen ja oppimiseen; 

- MOOC:n hyödyntäminen kouluttaakseen näyteryhmän kouluttajia, jotka pilotoivat 

oppimistaan suunnittelemalla koulutusmoduuleja/ohjelmia tässä uudessa 4.0-

konseptissa yhdessä yritysten kanssa; 

- tällaisten tuotteiden saattaminen kaikkien saataville, myös kumppanuuden 

ulkopuolella, avoimen koulutusresurssin (OER) tietokannan kautta, joka on vapaasti 

käytettävissä saman näyteryhmän käyttämän verkkoalustan kautta; 

- määritetään joukko poliittisia suosituksia/ehdotuksia paikallisille, kansallisille ja 

eurooppalaisille päätöksentekijöille opettajien ja kouluttajien pätevyyden tulevaa 

päivittämistä varten. 

Konkreettisuuden varmistamiseksi hanke keskittyy mekaniikka-, mekatroniikka- ja 

autoteollisuuteen, missä tarvitaan edistyneitä digitaalisia osaamisia, digitaalinen 

vallankumous on jo alkanut ja mielekäs yrityskokemus on paikallaan. 

Train-the-trainer -ohjelman tavoitteena on lähinnä parantaa opetuksen taitoja, innovatiivisia 

menetelmiä ja välineitä käyttäen sisällyttämällä 4.0-paradigma jokapäiväiseen työhön. Siksi 

se liittyy aiheisiin, kuten 4.0-paradigman merkityksen ja vaikutuksen ymmärtäminen 

opiskelussa ja työelämässä tai monitieteisten 4.0-oppimiskokemusten kehittäminen ja 

toteuttaminen yhdessä kollegoiden ja yritysten kanssa, toimintaprosesseja peilaavien 

koulutusmenetelmien hyödyntäminen työpaikalla, osaamisen arvioinnissa digiaikana ja niin 

edelleen. 

Tämä kouluttaa kouluttaja -ohjelma on käytännöllinen ja samalla "luonnollisesti digitaalinen". 

Se on rakennettu samoilla välineillä, joita se tarjoaa, eli kouluttajista ja yritysten 

asiantuntijoista koostuvilla kansainvälisillä tiimeillä, jotka käyttävät online-yhteistyöalustoja. 

Ohjelmaan osallistuvat kouluttajat oppivat vierailemalla yrityksissä, keskustelemalla 

vertaisten kanssa (jopa etänä), hyödyntämällä suunnittelu- ja opetussuunnittelutekniikoita, 

vaihtamalla näkemyksiä asiantuntijoiden ja ammattilaisten kanssa sekä "vakavasti" 

pelaamalla. 
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Tärkeimmät odotetut tulokset ovat: 

- ammattitaitoisemmat ammatillisen koulutuksen opettajat ja kouluttajat; 

- oppimisen laadun parantaminen, siten opiskelijoiden parempi työllistettävyys ja 

ammatillisen koulutuksen houkuttelevuus; 

- lisääntynyt ja vakaa yhteistyö koulutuksen tarjoajien, opettajien/kouluttajien ja 

yritysten välillä; 

- kestävien työkalujen saatavuus, jotka voidaan siirtää muille talouden aloille ja muihin 

Euroopan maihin. 

Kuvassa 1 on syntetisoitu projektin konsepti ja malli. 

 

 

Kuva 1 – Fit for 4.0 -malli 
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2. Harjoittelupolku _ 

2.1. Kehitysprosessi 
Toteutettujen toimintojen tavoitteena oli määritellä ja kuvata opettajien ja kouluttajien 

koulutuspolun koulutusyksiköt (TU), jotka toteutetaan MOOC:ksi projektin myöhemmissä 

vaiheissa. Tässä vaiheessa sisältö ja koulutusmateriaali eivät olleet ongelma. Sen sijaan 

painopiste oli oppimistuloksissa. 

Yhteistyökumppanit aloittivat 8 ei-teknologista osaamista, jotka tunnistettiin ja kuvattiin 

tiedon, taitojen ja asenteiden (KSA) muodossa projektin edellisissä vaiheissa. Ne on lueteltu 

kuvassa 2. Itse asiassa jokainen ja kouluttaja ovat vuorovaikutuksessa ja työskentelevät 

taustalla olevassa teknologisessa/digitaalisessa kontekstissa, didaktisella tavoitteella , kokeen 

elinikäistä oppimista ja omaa henkilökohtaista kehitystä kokonaisvaltaisena strategisena 

jatkuvana parantamisena: siksi , määritimme heidän toimivaltansa jollekin näistä kolmesta 

toimialueesta. Domainit ovat tasosta riippumattomia (tai poikkitasoja), koska ne 

määrittelevät osaamisaloja sen sijaan, että ne mittaisivat, missä määrin osaamista hallitaan. 

Toimialojen rajat menevät päällekkäin ja vaativat mukauttamista eri yhteyksissä: jos 

osaaminen voi viitata useampaan niistä, jaoimme sen parhaiten sopivalle. 

 

Kuva 2 – Kahdeksan tutkittua osaamista 

 

Suunnitellakseen oppimispolun opettajille ja kouluttajille kumppanit aloittivat "kääntämällä" 

kuvan 2 8 osaamisen kattaman KSA:n kokonaisjoukon oppimistavoitteiksi, joihin sisältyi 

ryhmittely, uudelleenmuotoilu ja syntetisointi. 

Oppimistulokset ryhmiteltiin sitten loogisen läheisyyden ja odotetun oppimisen tehokkuuden 

ja tehokkuuden perusteella. Oppimistulosten puutteet ja päällekkäisyydet tarkastettiin 

useiden koulutusyksiköiden lopullisen ytimen määrittämiseksi. Jokaiselle yksikölle annettiin 

sitten otsikko ja järjestysnumero. Jakson "ensimmäinen" TU numeroitu "0", koska se on 

Tekninen/digitaalinen taustakonteksti 

 

   otsikko  

 

ve
rk

ko
tu

n
n

u
s Didaktinen 

D.1. – Suunnittele oppimiskokemukset 4.0-lähestymistavalla  

D.2. – Toteuta oppimiskokemuksia 4.0-lähestymistavalla  

D.3. – Arvioi oppimiskokemuksia 4.0-lähestymistavalla  

D.4. – Vuorovaikutus oppimisympäristöissä 4.0-suuntautunut  

Henkilökohtain
en 

P.1. – Pidä itsesi ajan tasalla  

P.2. – Tiedon ja tietämyksen hallinta  

Strateginen 
S.1. - Prosessien parantaminen  

S.2. – Innovatiivinen  
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johdanto kaikille muille yksiköille. Lisäksi ehdotettu järjestysnumero noudattaa loogista 

järjestystä oppimisprosessissa, mutta sitä tulee pitää vain viitteenä, koska yksiköitä ei vaadita 

peräkkäin, kuten kohdassa 2.2 tarkemmin selitetään. 

Taulukossa 1 on esitetty koulutusyksiköt. 

 

n. otsikko 

TU0 Esittely ja oman osaamisen kehittäminen 

TU1 Oma alani suhteessa 4.0:aan 

TU2 Oppimisympäristöjen ja oppimiskokemusten suunnittelu 4.0-lähestymistapalla 

TU3 Oppimiskokemusten toteuttaminen 4.0-lähestymistavalla 

TU4 Oppimiskokemusten arviointi 4.0-lähestymistavalla 

TU5 Innovatiivisuus: ideoita opettamiseen ja oppimiseen 

TU6 Koulutus työharjoitteluun ja vuorovaikutukseen sidosryhmien kanssa 

Taulukko 1: Koulutusyksiköiden sarja 

 

Lisäksi taulukko 2 kokoaa yhteen kuvan 2 ja taulukon 1, jotka osoittavat, kuinka TU:t kattavat 

alkuperäisen osaamisjoukon. 

 

TU 
Katettu pätevyys 

D.1 D.2 D.3 D.4 P.1 P.2 S.1 S.2 

TU0 – Esittely ja oman osaamisen kehittäminen         

TU1 - Alani suhteessa 4.0:aan         

TU2 - Oppimisympäristöjen suunnittelu…         

TU3 - Oppimiskokemusten toteuttaminen…         

TU4 - Oppimiskokemusten arviointi…         

TU5 - Innovatiivisuus: ideoita opettamiseen ja 
oppimiseen 

        

TU6 - Koulutus työharjoitteluun ja vuorovaikutukseen…         

Taulukko 2: Koulutusyksiköiden kattamat pätevyydet 

 

On ilmeistä, että jokainen TU kattaa useamman kuin yhden osaamisen ja että jokaista 
osaamista kattaa useampi TU. Tämä redundanssi on luonnollista, koska jotkut TU:t kattavat 
osan KSA:sta tietyn osaamisen osalta ja toiset TU:t voivat kattaa muita samaan osaamiseen 
liittyviä KSA:n osia. Redundanssi on myös tarkoituksellista, jos samaa KSA:ta piti käsitellä eri 
näkökulmista tai palauttaa mieleen ja syventää. 

Määritettyään ammattikorkeakoulujen lukumäärän, nimikkeet ja oppimistulokset, kumppanit 
sopivat kuvauksen rakenteesta ja joukosta selittäviä kenttiä (katso seuraava kappale). 
Jokainen yksikkö jaettiin sitten kumppaniryhmälle (yksi vastasi TU:n lopullisesta kuvauksesta 
ja muut yhteistyössä), jotka kehittivät sen yhteisen mallin mukaisesti. 
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muut kumppanit kuin kehittäjät arvioivat kunkin TU:n luonnosversion seuraavasti: 
 TU:n kirjoittajien itsearviointi 
 2 kumppanin vertaisarviointi, joka perustuu samoihin kysymyksiin kuin itsearviointi 
 tekijöiden ja arvioijien online-tapaaminen 
 vertaisarvioinnin palautteen perusteella , yksittäisten TU:iden mahdolliset muutokset 
 kaikkien kumppanien tulosten validointi. 

TU:iden lopullinen versio on esitetty kohdassa 2.3. 

Jokaisen kumppanin rooli kehitys- ja arviointiprosessissa on liitteessä 1. 

 

2.2. Koulutusyksiköiden rakenne 
Jokaiselle koulutusyksikölle on ominaista joukko attribuutteja, jotka tunnistavat sen selvästi, kuvaavat 

sitä ja korostavat sen toteuttamiseen liittyviä olennaisia näkökohtia. Näiden ominaisuuksien valinta 

tehtiin kahden tarpeen perusteella, jotka muunnettiin kumppaneille kahdeksi tavoitteeksi: 

1. koulutuksen osalta : tarjota opettajille ja kouluttajille selkeät tiedot kunkin koulutusyksikön 

tavoitteista, toisin sanoen tuloksista, jotka voidaan saavuttaa yksikön läpäisyn jälkeen, sekä 

joukko ohjeita (sisällöstä, menetelmistä ja tukemisesta). välineet) hyödyllisiä yksikön parhaan 

mahdollisen täytäntöönpanon edistämiseksi; 

2. siirrettävyyden kannalta : suositaan joko yksiköiden toteuttamisen kautta 

hankittujen/parannettujen pätevyyden tunnustamista ja mukauttamista muihin 

maihin/konteksteihin. 

Yllä mainittuihin tavoitteisiin lisättiin yksi vaihtoehto: kullekin koulutusyksikölle annettujen ohjeiden 

kattavuus . Kaikki tiedot sisällöstä, suositelluista koulutusmenetelmistä, kouluttajien ja oppilaiden 

tuesta, kestosta jne. tulee ymmärtää pikemminkin ehdotuksina kuin ohjeina, ja monissa tapauksissa ne 

on jätetty tarkoituksella yleisiksi. Pohjimmiltaan ohjaavana kriteerinä tässä oli saada tarvittavat ja 

riittävät tiedot TU:iden suunnittelua ja toteuttamista varten, kun oppimistulokset oli määritelty 

yksityiskohtaisesti. Toisin sanoen tämä on yksi mahdollinen toteutusmalli mallin sijaan . 

Edellä mainituista tekijöistä syntyi TU:iden rakenne. Jokaiselle koulutusyksikölle on siksi 

tunnusomaista: 

Määrä 

Tämä on progressiivinen numero, joka annetaan TU:ille, vain viitteeksi reittiluettelossa. 

Otsikko 

Tämä on TU:n nimi, joka tunnistaa sen selkeästi käytännön syistä. 

Lyhyt kuvaus 

Tämä on muutama lause, jotta opiskelijat ymmärtävät nopeasti, mistä TU:ssa on kyse. 

Yhteydet muihin koulutusyksiköihin 

Ne tunnistavat TU:n "aseman" mahdollisessa täydellisessä koulutuspolussa ja sen suhteen laajemman 

ohjelman muihin osiin. On kuitenkin syytä muistuttaa, että jokainen ammattikorkeakoulu on 
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suunniteltu itsenäiseksi, ja se voidaan ottaa opiskelijoiden tarpeista riippuen itsenäisesti muusta 

polusta. 

Oppimistulokset 

Mitä oppijan on osoitettava hankkineensa, jotta hän "hyväksyisi" ammattikorkeakoulututkinnon (ja 

toiminnot, joita hänen on kyettävä suorittamaan työssä). 

Sisältö 

Tämä on TU:ssa käsiteltyjen aiheiden kuvaus. 

Suositellut toimitustavat ja työkalut 

Tämä on synteettinen kuvaus suositelluista TU-toimitusmenetelmistä (luento, laboratorio, 

työharjoittelu, etäopiskelu, itsekoulutus jne.). Tämä kuvaus on pääpiirteittäinen eikä sisällä paljoa 

yksityiskohtia, minkä ansiosta opettaja voi ottaa käyttöön monenlaisia menetelmiä ja työkaluja 

riippuen oppijoista ja kontekstista. 

Ehdotetut arviointimenetelmät 

Tämä on synteettinen kuvaus siitä, kuinka oppimistulosten saavuttamista voitaisiin mitata. Tämä on 

jälleen yleinen kuvaus ja ilman paljon yksityiskohtia, jotta opettaja voisi käyttää joustavaa 

lähestymistapaa arvioinnissa. 

Edellytykset 

Nämä ovat koulutustyyppisiä edellytyksiä tai osaamista, joita tarvitaan kannattavaan 

ammattikorkeakouluun pääsemiseen. Nämä ovat suuntaa-antavia pikemminkin kuin ohjeellisia, ja 

niiden tarkoituksena on kertoa opiskelijoille siitä, mitä vaaditaan saadakseen parhaan hyödyn 

ammattikorkeakoulusta. 

Suositeltu kesto 

Tunteina ilmaistuna on ohjeellinen arvo. Opettajan tehtävänä on määrittää koulutuksen todellinen 

kesto tietyn kontekstin mukaan. 
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2.3. Koulutusyksiköiden sarja 
Alla on kuvattu 7 kumppanien kehittämää koulutusyksikköä. Kaiken kaikkiaan he rakentavat kattavan 

koulutuspolun, joka toteutetaan MOOC:ssa hankkeen seuraavissa vaiheissa. 

On kuitenkin syytä esittää kaksi huomautusta: 

1. jokainen koulutusyksikkö suunniteltiin itsenäiseksi, eli jokainen yksikkö voitiin toimittaa tai ottaa 

yksinään itsenäisenä koulutusmoduulina; 

2. nämä yksiköt välitetään MOOCissa, mutta se ei todellakaan ole ainoa tapa toimittaa niitä: 

kouluttajien kouluttajat voivat valita minkä tahansa oppijoilleen sopivan tavan, koska tässä 

esittelemme pohjimmiltaan puitteet ja tukityökalut. 

TU0 – Esittely ja oman osaamisen kehittäminen 
Määrä TU0 

Otsikko Esittely ja oman osaamisen kehittäminen 

Lyhyt kuvaus Tämä TU esittelee oppilaat koko Fit for 4.0 -polun. 

Yhteydet muihin 
koulutusyksiköihin 

Ei yhtään suoraan. 

Tämä TU on kuitenkin tarkoitettu johdatukseksi koko koulutuspolkuun, 
joten on suositeltavaa seurata sitä ensimmäisenä oppimisaskeleena. 

Oppimistulokset 

 

TU4_LO1. Opettaja/kouluttaja osaa lainata tunnetuimpia 
oppimisteorioita ja käytetyimpiä opetusmenetelmiä, 
kuvaillen omien taitojen ja pätevyyden vahvuuksia ja 
heikkouksia. 

TU4_LO2. Opettaja/kouluttaja osaa määritellä ja toteuttaa 
suunnitelman asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi 

TU4_LO3. Opettaja/kouluttaja pystyy osoittamaan sopeutumiskykyä 
(muutoksiin, uusiin tilanteisiin ja konteksteihin jne.) ja 
joustavuutta (selviytyäkseen niistä) 

TU4_LO4. Opettaja/kouluttaja osaa analysoida tietoa ja 
oppimisprosesseja eri menetelmin 

TU4_LO5. Opettaja/kouluttaja osaa etsiä, valita ja löytää aiheeseen 
liittyvää tietoa. 

TU4_LO6. Opettaja/kouluttaja on valmis jakamaan tietoa ja 
opetusmateriaaleja ja saamaan lisätietoa tämän jakamisen 
kautta. 

Sisältö 

 

TU4_C1. Mihin tämä yksikkö on tarkoitettu? Mitkä ovat Fit for 4.0 
Training Pathwayn tavoitteet ja laajuus? 

TU4_C2. Tärkeimmät oppimisteoriat ja opetusmenetelmät oman 
oppimisen ja opetustavan perusymmärrykseen 

TU4_C3. Projektinhallinnan perusstrategioiden ja työkalujen käyttö 
tavoitteiden määrittämiseen ja toteuttamiseen 
(oppimistulokset) 

TU4_C4. Suunnittelun joustavuus (jossa on mielessä vaihtoehtoinen 
skenaario asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi) 

TU4_C5. Mahdolliset menetelmät tiedon ja oppimisprosessien 
analysointiin 
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TU4_C6. Kannustimet tiedon jakamiseen 

Suositellut 
toimitustavat ja 
työkalut 

Luennot, tapaustutkimukset, tietokilpailut, itsearviointitehtävät 

Ehdotetut 
arviointimenetelmät 

Vertaisarviointi kollegoiden kanssa 

Edellytykset Ei mitään 

Suositeltu kesto 6 tuntia (sisältää vertaisarvioinnin) 

 

TU1 – Alani suhteessa 4.0:aan 
Määrä TU1 

Otsikko Oma alani suhteessa 4.0:aan 

Lyhyt kuvaus Tämä TU tarjoaa lyhyen johdannon Teollisuus 4.0:aan, mikä auttaa 
oppilaita ymmärtämään, kuinka heidän opettamansa aihe(t) liittyvät 
kyseiseen aiheeseen ja kuinka he voivat parhaiten auttaa opiskelijoitaan 
ymmärtämään tällaisia suhteita. 

Yhteydet muihin 
koulutusyksiköihin 

Ylävirtaan: TU0 

Alavirtaan: kaikki muut TU:t. 

Oppimistulokset 

 

TU2_LO1. Opettaja/kouluttaja osaa antaa yleiskatsauksen Teollisuus 4.0 
-ilmiöstä (sekä kansainvälisestä että kansallisesta 
näkökulmasta) kuvaamalla sen tärkeimmät ominaisuudet ja 
seuraukset käyttämällä keskustelukumppaneilleen 
(opiskelijoille, oppilaille, oppilaille) sopivaa kieltä ja 
yksityiskohtia kollegat, vanhemmat, laitokset…). 

TU2_LO2. Opettaja/kouluttaja osaa luetella ja kuvata Teollisuus 4.0:n 
työkalujen ja tekniikoiden tärkeimmät erityispiirteet, 
erityisesti omaan alaansa liittyen 

TU2_LO3. Opettaja/kouluttaja osaa laatia suunnitelmia Teollisuus 4.0 -
työkalujen ja -tekniikoiden käyttöönotosta aloilla, joilla niitä ei 
tällä hetkellä käytetä. 

TU2_LO4. Opettaja/kouluttaja pystyy työskentelemään opiskelijoiden 
kanssa rakentaakseen suunnitelmia Teollisuus 4.0 -työkalujen 
ja -tekniikoiden käyttöönottamiseksi aloilla, joilla niitä ei tällä 
hetkellä käytetä 

TU2_LO5. Opettaja/kouluttaja pystyy työskentelemään paikallisten 
teollisuudenalojen kanssa kehittääkseen liveprojekteja, joiden 
avulla opiskelijat voivat auttaa suunnittelemaan Teollisuus 4.0 
-työkalujen ja -tekniikoiden käyttöä tosielämän tilanteissa 

TU2_LO6. Opettaja/kouluttaja osaa kuvata Teollisuus 4.0 -konsepteja 
opiskelijoille ja kollegoille kotimaansa ulkopuolelta 

Sisältö 

 

TU1_C1. Kuinka kuvata Teollisuus 4.0:aa laajalle ihmisjoukolle 
kansallisesti ja kansainvälisesti (LO1, LO2, LO6) 

TU1_C2. Kuinka suunnitella yhdessä muiden kanssa Teollisuus 4.0 -
työkalujen käyttöä (LO3, LO4) 
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TU1_C3. Kuinka esitellä yritysten kanssa Teollisuus 4.0 -työkaluja 
työtilanteisiin opiskelijoiden käyttöön (LO5) 

Suositellut 
toimitustavat ja 
työkalut 

Yksinkertaisten, multimediakatsausten kehittäminen käsitteistä, 
esimerkkejä teollisuuden konteksteista, joissa työkaluja voidaan käyttää, 
esimerkkitapauksia I4.0-työkalujen todellisesta käytöstä, yritysten 
käyttäjien kritiikkiä (jos mahdollista). 

Tässä opettaja/kouluttaja voisi käyttää paikallisia tapaustutkimuksia 
yleisten esimerkkien sijaan. 

Ehdotetut 
arviointimenetelmät 

Monivalintakyselyt MOOCissa, lyhyt tapaustutkimusesitys, mukaan 
lukien työkalukuvaukset ja kuvaus Teollisuus 4.0 -työkalujen todellisen 
käytön suunnittelusta 

Edellytykset Opettajalla/kouluttajalla on oltava tai luotava asiaankuuluvat alan 
kontaktit 

Suositeltu kesto 5 tuntia 

 

TU2 – Oppimisympäristöjen ja oppimiskokemusten suunnittelu 
4.0 lähestymistavalla 

Määrä TU2 

Otsikko Oppimisympäristöjen ja oppimiskokemusten suunnittelu 4.0-
lähestymistapalla 

Lyhyt kuvaus Tämä TU käsittelee oppimiskokemusten ja oppimiskontekstien 
suunnittelua 4.0-suuntautuneena eli edistää I4.0:n organisatoristen ja 
teknologisten vaikutusten ymmärtämistä ja monipuolisten, digitaalisten, 
työpohjaisten menetelmien, tekniikoiden ja työkalujen omaksumista 
opettajien ja kouluttajien toimesta. . 

Yhteydet muihin 
koulutusyksiköihin 

Ylävirtaan: TU0, TU1 

Alavirtaan: TU3, TU4, TU6 

Oppimistulokset TU2_LO1. Kohderyhmä 

Opettaja/kouluttaja, ottaen huomioon oppijat/käyttäjät,  

 osaa kuvailla kohderyhmiensä ominaisuuksia ja profiileja; 
 osaa analysoida kohderyhmänsä yleisiä oppimistarpeita (Teollisuus 

4.0 -konteksteissa) ja opiskelijoidensa yksilöllisiä oppimistarpeita. 

TU2_LO2. Pedagoginen lähestymistapa 

Opettaja/kouluttaja osaa suunnitella opiskelijakeskeisiä 
oppimiskokemuksia Teollisuus 4.0 -näkökulmasta; yksityiskohtaisesti: 

 osoittaa tuntevansa Teollisuus 4.0 -kontekstiin sopivia pedagogisia 
lähestymistapoja; 

 osaa määritellä oppimistuloksia, jotka tukevat oppijan taitojen 
kehittymistä Teollisuus 4.0:ssa ja soft/cross-taitoja; 

 osaa sekvensoida suunnitellut oppimiskokemukset kiinnostaviin ja 
merkityksellisiin vaiheisiin, jotka sopivat erilaisiin 
oppimisympäristöihin; 

 pystyy luomaan realistisen aikataulun suunnitellulle 
oppimiskokemukselle. 
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TU2_LO3. Oppimistoimintaa 

Opettaja/kouluttaja osaa luoda mielekästä oppimistoimintaa, joka 
edistää oppimistavoitteiden saavuttamista. Yksityiskohtaisesti: 
 osaa suunnitella oppimiskokemuksia yhdessä kollegoiden ja 

työelämän edustajien kanssa; 
 osaa suunnitella mukaansatempaavaa, autenttisia työtehtäviä 

simuloivaa oppimistoimintaa sekä tukea Teollisuus 4.0:aan ja 
soft/cross -taitoon liittyvää kehitystä; 

 osaa muokata toimintaa opiskelijoiden yksilöllisten 
oppimistarpeiden sekä yhteisöllisen tiedon rakentamisen ja 
osaamisen jakamisen tukemiseksi. 

TU2_LO4. Oppimisresurssit ja -työkalut 

Opettaja/kouluttaja osaa valita sopivat oppimisresurssit ja -välineet 
asetettujen oppimistavoitteiden ja valitun oppimisympäristön kannalta. 
Yksityiskohtaisesti: 
 osaa valita sopivat oppimisympäristöt huomioiden fyysiset, 

psykologiset, sosiaaliset ja digitaaliset elementit; 
 osaa valita kohderyhmälle sopivat oppimisresurssit; 
 osaa analysoida resurssien herkkyyttä, tasa-arvoa ja 

tarkoituksenmukaisuutta Teollisuus 4.0 -kontekstissa; 
 pystyy kommunikoimaan työelämän sidosryhmien kanssa 

mahdollistaakseen autenttiset resurssit, esim. videot 
tuotevalmistajilta. 

Sisältö TU2_C1. Oppijakeskeinen pedagoginen suunnitteluprosessi 

TU2_C2. Opiskelijakeskeiset opetusstrategiat 

TU2_C3. Oppijakeskeisten oppimistulosten ja -toimintojen 
suunnittelu 

TU2_C4. Jokapaikan oppimisympäristö, digitaaliset työkalut ja 
oppimisresurssit 

TU2_C5. Yhteissuunnittelu ja yhteistyö. 

Suositellut 
toimitustavat ja 
työkalut 

Tämän ehdotuksen metodologiset näkökohdat juurtuvat 
oppijakeskeiseen oppimissuunnittelun lähestymistapaan. Se on 
iteratiivinen prosessi ja keskittyy oppimisen laatuun. Tämä 
lähestymistapa näkee oppijat aktiivisina toimijoina, jotka tuovat 
mukanaan omia tietojaan, aiempia kokemuksiaan, koulutustaan ja 
ideoitaan, joita tulisi käyttää oppimisen suunnittelun ja toteuttamisen 
edistämiseen. 

Opettajia/kouluttajia rohkaistaan suunnittelemaan yhdessä 
oppimiskokemus, joka sisältää aiotut oppimistulokset, oppimistoiminnot 
ja oppimisympäristöt, ja jakamaan suunnittelemansa 
oppimiskokemuksensa muiden inspiroimiseksi. 

Ehdotetut 
arviointimenetelmät 

Jatkuva ja läpinäkyvä arviointi käyttämällä itse- ja tietokonetuettuja 
arviointimenetelmiä ja -työkaluja. 

Edellytykset Opettajan/kouluttajan tulee tuntea TU0:n ja TU1:n ILO:t. 

Suositeltu kesto 5 tuntia 
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TU 3 – Oppimiskokemusten toteuttaminen 4.0-lähestymistavalla 
Määrä TU3 

Otsikko Oppimiskokemusten toteuttaminen 4.0-lähestymistavalla 

Lyhyt kuvaus Tämä TU käsittelee kykyä tarjota oppimismahdollisuuksia menetelmillä, 
jotka peilaavat oppijoiden työpaikalta löytämää ympäristöä 4.0-
kontekstissa. Tämä sisältää innovatiivisten strategioiden ja työkalujen 
käyttämisen sekä erityishuomion kiinnittämisen erilaisiin pehmeisiin 
taitoihin. 

Yhteydet muihin 
koulutusyksiköihin 

Ylävirtaan: TU0, TU2 

Alavirtaan: TU4, TU6 

Oppimistulokset 

 

TU3_LO1. TU3_LO1 Opettaja/kouluttaja, tietoisena roolistaan opettaja-
oppimiskokemusten suunnittelijana, osaa: 
 suorittaa oppimisohjelma/prosessi kokonaisuudessaan; 
 analysoida omaa opetustapaansa, muuttaa ja parantaa 

sitä; 
 lopettaa toiminta tai muuttaa suunnitelmaa, jos opiskelijat 

eivät ole hyvin sitoutuneita, eivät ole valmiita 
käsittelemään tilannetta, häiritsevät jotain ulkoista. 

TU3_LO2. Opettaja/kouluttaja osaa ulkomaailman tärkeän roolin 
huomioiden: 
 olla vuorovaikutuksessa kaikkien oppimisprosessin 

toimijoiden kanssa; 
 luoda vuorovaikutuksia, yhteyksiä ja linkkejä oppiaineiden 

välille; 
 edistää ja hallita vuorovaikutusta muiden sidosryhmien, 

kuten toimielinten ja työmarkkinoiden edustajien, välillä; 
 kerätä palautetta kaikilta oppimisprosessiin osallistuvilta 

toimijoilta. 

TU3_LO3. Opettaja/kouluttaja osaa tunnistaa - oppimisprosessin 
jokaisessa vaiheessa - kaikki oppimiskokemuksen 
komponentit (aineet, toiminnot, sisällöt, kanavat ja 
ulkomaailma) ja niiden roolin kunkin opiskelijan 
oppimiskokemuksessa. 

TU3_LO4. Opettaja/kouluttaja pystyy jakamaan oppimistulokset luokalle 
selkeästi ja täsmällisesti, jotta opiskelijat voivat olla mukana 
oppimisprosessissa ja tietoisia lopputuloksista. 

TU3_LO5. Opettaja/kouluttaja tulkitsee opetustaan opiskelijakeskeisen 
oppimisprosessin luomiseksi, osaa: 
 valita oikeat työkalut ja kanavat työskentelyyn ja 

viestintään, 
 ajoittaa toimintaa ja pitää suunnittelua, 
 ottaa huomioon opiskelijoiden eri taidot ja varmistaa 

tasavertaiset mahdollisuudet opetukseensa. 

TU3_LO6. Opettaja/kouluttaja pystyy toteuttamaan aktiivista 
oppimistoimintaa: 
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 luomalla positiivisia oppimiskonteksteja, joissa oppilaita 
rohkaistaan hankkimaan uusia tietoja, kykyjä ja 
kompetensseja, osallistumalla ja tekemään yhteistyötä 
keskenään; 

 ottamalla opiskelijat mukaan erilaisiin tilanteisiin, aina 
yksilötyöstä pari- tai ryhmätyöskentelyyn tehtävän 
suorittamiseen, ympäristön tai tilanteen tutkimiseen, 
aiheesta keskustelemiseen; 

 kehittämällä opiskelijoiden taitoja, kuten autonomiaa, 
luovuutta, ongelmanratkaisukykyä, kriittistä ajattelua, 
yhteistyötä, viestintää, neuvottelua ja aktiivista 
kuuntelemista. 

TU3_LO7. Opettaja/kouluttaja osaa käyttää: 
 aika luokkahuoneessa keskustella ongelmista, vastata 

kysymyksiin, ehdottaa aktiviteetteja luokkahuoneen 
aktivoimiseksi; 

 aikaa kotona, jotta opiskelijat opiskelevat 
kurssimateriaalia (kirja, pdf, videot...) "käännetty 
luokkahuone" -lähestymistapaa noudattaen. 

TU3_LO8. Opettaja/kouluttaja osaa: 
 antaa opiskelijoille kaikki oikeat tiedot, jotta he voivat 

suorittaa tehtävän; 
 näyttää sisältöä, joka auttaa oppijoita yhdistämään uutta 

tietoa aiemmin opittuihin tietoihin; 
 tukea heitä kurssin aikana erilaisten tarpeiden mukaan. 

TU3_LO9. Opettaja/kouluttaja osaa: 
 seurata opiskelijoiden edistymistä perusteellisesti 

erilaisilla menetelmillä ja työkaluilla kannustaen heitä 
edistymään 

 antaa opastusta ja palautetta opiskelijoille. 

Sisältö 

 

TU3_C1. Oppimisprosessi: suunnittelu, toteuttaminen, muuttaminen, 
parantaminen 

TU3_C2. Sidosryhmät: tarpeiden ja resurssien tunnistaminen ja 
yhteistyö 

TU3_C3. Oppimiskokemus: oppiaineet, toiminnot, sisällöt, kanavat ja 
ulkomaailma; osallistuminen, sitoutuminen, aktiivinen 
oppiminen; pehmeitä taitoja; seurantaa ja palautetta. 

Suositellut 
toimitustavat ja 
työkalut 

Ehdotettu metodologinen lähestymistapa perustuu kokemuksen 
tärkeyteen ja noudattaa klassisia Kolben syklin vaiheita: 

● Konkreettinen kokemus: konkreettisen kokemuksen esittäminen 
(tapaustutkimus) 

● Reflektiivinen havainnointi: Opettajien/kouluttajien saaminen 
pohtimaan esitettyä tapaustutkimusta aloittaen olennaisten 
tekijöiden valitsemisen, sekvenssien ja sen avainpiirteiden 
ymmärtämisen. 

● Abstrakti käsitteellistäminen: opettajat/kouluttajat voivat nyt 
alkaa tehdä yleisiä johtopäätöksiä kokemuksen havainnoinnista 



 

18– Harjoittelupolku 

● Aktiivinen kokeilu: opettajat/kouluttajat soveltavat opittuja 
käsitteitä uusissa todellisissa tai realistisissa yhteyksissä. 

Valmentajat voisivat hyvin hyödyntää: 

● Videot 

● Tapaustutkimuksia, joissa esitetään esimerkkejä ja kokemuksia 
toistettavuuden kannalta 

● Tekstit ja pdf 

● Infografiikka 

● Yksilöllinen toiminta, vertaisoppiminen kannustaa oppilaita 
laittamaan tietonsa käyttöön ja kehittämään kykyjä ja taitoja 

● Aktiviteetit keskittyivät uusiin työkaluihin tutustumiseen 
oppilaiden vuorovaikutuksen tehostamiseksi (hyödyllinen 
erityisesti laajennetussa luokkahuoneessa) 

Ehdotetut 
arviointimenetelmät 

Muotoileva arviointi : arvostelemattomat aktiviteetit (tietokilpailut, 
pohdiskelevat tietokilpailut ja aktiviteetit, vertaisarviointi) 

Summatiivinen arviointi : arvosteltu tietokilpailu, 5–10 kysymystä, jotka 
arvioivat muodollisesti käyttäjän tietämyksen tasoa tämän koulutusjakson 
jälkeen. 

(Tarvitaan myös sertifikaatin saamiseksi MOOC:n lopussa). 

Edellytykset Opettajan/kouluttajan tulee tuntea ILO:t TU0, TU1 ja TU2. 

Suositeltu kesto 5 tuntia 

 

 

TU4 – Oppimiskokemusten arviointi 4.0-lähestymistavalla 
Määrä TU4 

Otsikko Oppimiskokemusten arviointi 4.0-lähestymistavalla 

Lyhyt kuvaus Tämä TU käsittelee kykyä arvioida oppimista opitun tiedon ja taitojen 
hyödyntämisen näkökulmasta työssä, monimutkaisessa, digitaalisessa, 
toisiinsa kytkeytyvässä ympäristössä. 

Yhteydet muihin 
koulutusyksiköihin 

Kaikki muut TU:t. 

Oppimistulokset 

 

TU5_LO1. Opettaja/kouluttaja osaa kuvailla ja seurata opiskelijan 
oppimista; 

TU5_LO2. Opettaja/kouluttaja osaa arvioida ja tarkastella riskejä, 
joita liittyy oppimismoduulien/yksiköiden vaihtamiseen, 
opiskelijan polulle ja määritellä tuloshakuisia strategioita; 

TU5_LO3. Opettaja/kouluttaja pystyy raportoimaan ja jakamaan 
opiskelijoille säännöllisten tarkistusten tulokset ja 
keskustelemaan näiden arviointien tuloksista varmistaen, 
että kullekin oppimismoduulille/yksikölle käytetään 
yhteisiä arviointikriteereitä); 

TU5_LO4. Opettaja/kouluttaja osaa arvioida oppimista säännöllisesti 
määrittelemällä tietyt arvioinnin hetket (diagnostinen 
arviointi; alku- ja väliseuranta; loppuarviointi ) sekä 
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käyttämällä digitaalisen arvioinnin ja etäarvioinnin 
työkaluja (lomakkeet, taulut, sovellukset jne.); 

TU5_LO5. Opettaja/kouluttaja osaa valita opiskelijoille ja 
oppimiskonteksteihin parhaiten sopivat 
arviointimenetelmät (mukaan lukien itsearviointi ja 
vertaisarviointi); 

TU5_LO6. Opettaja/kouluttaja osaa valita arviointityökalut, jotka 
parhaiten mukautuvat opiskelijoihin ja 
oppimiskonteksteihin; 

TU5_LO7. Opettaja/kouluttaja osaa käyttää projektien seurannan ja 
johtamisen digitaalisia metodologioita (mukaan lukien 
I4.0:aan liittyvät); 

TU5_LO8. Opettaja/kouluttaja osaa perustella projektien johtamisen 
metodologiat ja tarkoitukseen valitut arviointivälineet. 

Sisältö 

 

TU5_C1. Erilaisten arviointitekniikoiden ja niiden laajuuden 
ymmärtäminen; 

TU5_C2. Yleinen tietämys opiskelijan polun muodostavien muiden 
moduulien / oppimisosien (jos sellaisia on) 
oppimistuloksista ja sisällöistä; 

TU5_C3. Odotettujen yksilöllisten ja kollektiivisten oppimistulosten 
tuntemus ja määrittely kullekin 
oppimismoduulille/yksikölle; 

TU5_C4. Digitaalisen arvioinnin ja etäarvioinnin työkalut ja niiden 
laajuuskonteksti (sovellusala, edut ja haitat); 

TU5_C5. Innovatiivisten arviointistrategioiden tunnistaminen ja 
soveltaminen; 

TU5_C6. Käytettävissä olevien resurssien mukauttaminen 
arviointiprosessiin; 

TU5_C7. Prosessinhallintametodologiat (esim. classic, Agile, XPM, 
Scrum, lean, Kanban jne.) ja niiden suhteet I4.0:aan (esim. 
big data, IoT jne.) 

Suositellut 
toimitustavat ja 
työkalut 

Koulutusohjelman tulee sisältää komponentti oppimisen sisällön 
esittely- ja kyselymenetelmällä (videoiden katselu, asiakirjojen 
lukeminen, tapaustutkimukset, kyselylomakkeet, tietokilpailut, tehtävät 
jne.) sekä erilaisten digitaalisten työkalujen (lomakkeet, taulut, 
sovellukset) käyttö/kokeilu , jne.). 

Ehdotetut 
arviointimenetelmät 

Monivalintakyselyt; lomakkeet; videot tutorointiistunnoilla; 
vertaisarviointi kollegoiden kanssa. 

Edellytykset Ei mitään 

Suositeltu kesto 5 tuntia 
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TU 5 – Innovatiivisuus: ideoita opettamiseen ja oppimiseen 
Määrä TU5 

Otsikko Innovatiivisuus: ideoita opettamiseen ja oppimiseen 

Lyhyt kuvaus Tämä TU käsittelee kykyä luottaa kokemukseen, mutta samalla tuoda 
innovaatioita ja ehdottaa muutoksia opetus- ja oppimisprosesseihin. 

Yhteydet muihin 
koulutusyksiköihin 

Kaikki muut TU:t. 

Oppimistulokset 

 

TU6_LO1. Opettaja/kouluttaja osaa kuvailla ja seurata opiskelijan 
oppimista; 

TU6_LO2. Opettaja/kouluttaja osaa kartoittaa selkeästi yhteiskunnan, 
teknologian ja työelämän trendit 

TU6_LO3. Opettaja/kouluttaja pystyy perustamaan verkoston 
innovatiivisissa organisaatioissa/yrityksissä 
työskentelevistä ihmisistä 

TU6_LO4. Opettaja/kouluttaja pystyy perustamaan verkoston 
ihmisistä/kollegoista käyttämällä innovatiivisia 
opetusmenetelmiä 

TU6_LO5. Opettaja/kouluttaja osaa käyttää koulutuksensa aikana 
innovatiivisia menetelmiä (kuten esimerkiksi 
suunnitteluajattelua, yhteisluomista ja opettaja-
/kouluttajakeskeistä innovaatiota) 

TU6_LO6. Opettaja/kouluttaja osaa siirtää innovaatioita 
oppimismahdollisuuksiksi 

TU6_LO7. Opettaja/kouluttaja pystyy luomaan todisteen 
innovatiivisen koulutusradan/kurssin konseptista 

TU6_LO8. Opettaja/kouluttaja osaa stimuloida kriittistä ajattelua 
oppimisprosessin aikana 

TU6_LO9. Opettaja/kouluttaja osaa tarkastella innovaatiota 
kriittisesti ja päättää, edistääkö innovaatio määrätietoista 
strategiaa / organisaatiota / opetussuunnitelmaa / 
oppimisprosessia 

Sisältö 

 

TU6_C1. Erilaisten arviointitekniikoiden ja niiden laajuuden 
ymmärtäminen; 

TU6_C2. Ympäristön arviointi: yhteiskunnan, teknologian ja 

työmarkkinoiden trendit (LO1) 

TU6_C3. Aktiivinen verkostoituminen (intra ja extra muros) 

kestävän yhteistyön luomiseksi (LO2 & LO3) 

TU6_C4. Innovatiiviset opetusmenetelmät: Design Thinking, 

Hackaton, pikatreffit (on ja offline), tosielämän 

yritystapaukset, yhteisluominen, 

opettaja/kouluttajakeskeinen innovaatio (LO4 & LO5) 

TU6_C5. Todiste innovatiivisen koulutusradan/kurssin konseptista 

(LO6) 
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TU6_C6. Innovaatioiden kriittinen pohdiskelu määrätietoisessa 

strategiassa / organisaatiossa / opetussuunnitelmassa / 

oppimisprosessissa (LO7 & LO8) 

Suositellut 
toimitustavat ja 
työkalut 

Opettaja/kouluttaja voisi toimittaa teoreettisen kuvauksen kustakin 
aiheesta (enintään 1 sivu + linkit kiinnostaviin sivustoihin/youtube-
kanaville/lisätietoa) ja sitten kutsua opettajia/kouluttajia soveltamaan ja 
toteuttamaan teoreettista tietoa oppimisympäristöönsä, sitten 
raportoimaan ja vertaisarviointi. 

Ehdotetut 
arviointimenetelmät 

Formatteja, jotka voivat auttaa kouluttajaa hankkimaan taidot 
innovatiivisen oppimisympäristön luomiseksi. Testin sijaan sen tulisi olla 
työkalupakki, jossa on hyödyllisiä asiakirjoja, kuten tiekartta, auttamaan 
kouluttajaa siirtämään tietoa päivittäisiin oppitunteihinsa. 

Edellytykset Avoin mieli. 

Suositeltu kesto 5 tuntia 

 

 

TU6 – Koulutus työharjoitteluun ja vuorovaikutukseen 
sidosryhmien kanssa 

Määrä TU6 

Otsikko Koulutus työharjoitteluun ja vuorovaikutukseen sidosryhmien kanssa 

Lyhyt kuvaus Tämä TU antaa kouluttajille mahdollisuuden kehittää pehmeitä taitoja 
työharjoitteluun I4.0:ssa. TU käyttää "kolmio" opiskelija -kouluttaja-
mentoria lähtökohtana ja keskittyy siihen, kuinka kaikki kolme voidaan 
ottaa mukaan työharjoittelun suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin 
I4.0-näkökulmasta. 

Yhteydet muihin 
koulutusyksiköihin 

Kaikki muut TU:t. 

Oppimistulokset 

 

TU6_LO1. Opettaja/kouluttaja osaa tunnistaa sopivat yritykset, jotka 
vastaavat koulutusohjelman LO:ita 

TU6_LO2. Opettaja/kouluttaja osaa sovittaa opiskelijan sopivaan 
yritykseen opiskelijan profiilin/henkilökohtaisten 
tavoitteiden ja yrityksen osaamistarpeen perusteella 

TU6_LO3. Opettaja/kouluttaja osaa valmistaa sekä opiskelijaa että 
mentoria/kouluttajaa työpaikalla omiin rooleihinsa 
työharjoittelun aikana eli välittämään käytännön tietoa, 
selittämään, miten LO:ita arvioidaan ja asettamaan oikeat 
odotukset. 

TU6_LO4. Opettaja/kouluttaja pystyy kommunikoimaan opiskelijan ja 
mentorin/kouluttajan kanssa verkossa ja/tai käymällä 
työpaikalla 

TU6_LO5. Opettaja/kouluttaja osaa arvioida LO:iden toteutumista 
jatkuvasti perustuen vuoropuheluun sekä opiskelijan että 
mentorin/kouluttajan kanssa. 
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TU6_LO6. Opettaja/kouluttaja osaa arvioida työharjoittelua dialogissa 
sekä opiskelijan että mentorin/kouluttajan kanssa 

TU6_LO7. Opettaja/kouluttaja osaa soveltaa jatkuvan parantamisen 
tekniikoita, eli PDCA:ta, työharjoitteluprosessissa säätämään 
ja parantamaan työharjoittelukokemusta 

Sisältö 

 

TU6_C1. Menetelmiä lähestyä yrityksiä ja ottaa ne mukaan oppimisen 
suunnitteluun ja arviointiin. 

TU6_C2. Toimenpiteet ennen työharjoittelua, sen aikana ja sen 
jälkeen. 

TU6_C3. Työharjoittelun suunnittelu yhteistyössä yritysten ja 
opiskelijoiden kanssa. 

TU6_C4. Työharjoittelun yhteisarviointi yritysten ja opiskelijoiden 
kanssa. 

TU6_C5. Jatkuvan parantamisen tekniikat (esim. PDCA). 

Suositellut 
toimitustavat ja 
työkalut 

Ennen-aika-jälkeinen harjoittelu (WP); lyhytelokuvat, joissa on 
kysymyksiä pohdittavaksi. Elokuvat keskittyvät parhaisiin käytäntöihin 
valmistautuessa WP:hen, WP:n aikana ja WP:n jälkeen. Yksikön 
tavoitteena on luoda oma tarkistuslista työharjoittelulle elokuvien 
esimerkkien pohjalta. 

Ehdotetut 
arviointimenetelmät 

Monivalintakysymykset ja tarkistuslistan tekeminen mitä tehdä ennen-
aikana-jälkeen harjoittelun omassa organisaatiossa. 

Edellytykset Tämä yksikkö on tarkoitettu erityisesti kouluttajille, jotka ovat tai tulevat 
vastaamaan ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden työharjoittelun 
suunnittelusta, toteuttamisesta ja arvioinnista. 

Suositeltu kesto 5 tuntia 

 

 

 

3. Seuraavat vaiheet 
Kuten luvussa 1 kuvataan, kumppanit välittävät tämän koulutuspolun MOOC:ksi ( Massive 
Online Open Course), jota sitten testataan valittujen opettajien ja kouluttajien toimesta 
vastaavissa organisaatioissa . Tämä testi voi tuoda lisämukautuksia tähän asiakirjaan. 
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Liite 1 – Kumppanin roolit 
Monet kumppanit tekivät yhteistyötä tämän koulutuspolun rakentavien koulutusyksiköiden 
kehittämisessä ja vertaisarvioinnissa. Alla olevassa taulukossa on yhteenveto kunkin 
kumppanin roolista. 

 

nro. Otsikko 

Yhteistyökumppanit 

IF
O

A
 

A
P

H
 

B
F

I-
O

O
E

 

E
D

U
E

P
 

G
T

C
 

JA
M

K
 

N
W

R
C

 

P
O

LI
M

I-
M

E
T

ID
 

Z
B

C
 

TU0 Esittely ja oman osaamisen kehittäminen DC  DL  PR DC  PR  

TU1 Oma alani suhteessa 4.0:aan PR PR DC  DC  DL   

TU2 Oppimisympäristöjen suunnittelu… PR DC PR   DL  DC  

TU3 Oppimiskokemusten toteuttaminen… DC  PR   PR  DL  

TU4 Arvioi oppimiskokemuksia…    DL DC DC  PR PR 

TU5 Innovatiivisuus: ideoita opettamiseen ja 
oppimiseen 

 DL DC  PR PR  DC  

TU6 Koulutusta työharjoitteluun ja 
vuorovaikutukseen… 

DC DC   DL   PR PR 

 

Legenda 

DL = kehitysjohtaja 

DC = kehitysavustaja 

PR = vertaisarvioija 

 
 

 

 





 

 

  



 

 

Yhteistyökumppanit 
 

IFOA – Istituto formazione Operatori Aziendali (IT) 

Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen (BE) 

Berufsforderungsinstitut Oberösterreich (AT) 

EDUEP (PT) 

EfVET – Euroopan teknisen ja ammatillisen  
koulutuksen foorumi (BE) 

Göteborgs Tekniska College AB (SE) 

Jyväskylän Ammattikorkeakoulu (FI) 

North West Regional College (UK-NI)  

Politecnico di Milano – METID (IT) 

Zealand Business College (DK) 
 

 

 

 

 

Tämä hanke 
on rahoitettu 

tuellaEuroopan 
komission tuella. 

Tämä asiakirja 
heijastaa näkemyksiä 

ainoastaan 
kirjoittajan 

näkemyksiä, 
ja komission 

ei ole vastuussa 
mistään käytöstä 

sen sisältämien 
tietojen 

mahdollisesta 
käytöstä. 

 


