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Creative School hankkeen perusta
Tämän päivän yhteiskunnassa lasten ja
nuorten on yhä enemmän kehitettävä
ajattelutaitojaan, jotta he voivat löytää
ratkaisuja sosiaalisiin, emotionaalisiin ja
taloudellisiin ongelmiin sekä
henkilökohtaisesti että laajemmin
yhteiskunnassa. Heidän on oltava luovia,
innovatiivisia, yritteliäitä ja mukautuvia,
ja heillä on oltava motivaatio,
itseluottamus ja taidot hyödyntää luovaa
ja kriittistä ajattelua määrätietoisesti.
Creative School -hankkeessa on kehitetty
lapsille ja koulujen opettajille
oppimiskokonaisuuksia, jotka edistävät
itseohjautuvaa ja itsenäistä oppimista
sekä kriittisen ja yhteistyöhön perustuvan
ajattelun taitoja. Creative School -hanke
edistää luovan ja kriittisen ajattelun
kehittämistä kouluopetuksessa
yhteistyössä museoiden, tiedekeskusten
ja gallerioiden kanssa.
Hanke on kolmivuotinen strateginen
kumppanuushanke (2019–2022), jota
rahoitetaan Erasmus+ -ohjelmasta. Se on
rakennettu kahden aiemman Erasmus+
hankkeen tulosten pohjalle: Creative
Museum (2014-2017) ja Making Museum
(2017-2019) -hankkeet tarjosivat
museoammattilaisille ja yleisöille
mahdollisuuksia tuottaa ja arvioida
tietoa, selventää käsitteitä ja ideoita,
tutkia mahdollisuuksia, harkita
vaihtoehtoja ja ratkaista ongelmia.

CREATIVE SCHOOL
EDISTÄÄ LUOVAN
JA KRIITTISEN
AJATTELUN
KEHITTÄMISTÄ
KOULUOPETUKSESSA

Tämä raportti on kohdennettu erityisesti
kouluille, kulttuuritoimijoille ja
päättäjille. Raportti sisältää hankkeen
tuloksena määriteltyjä suosituksia
luovaan ja kriittiseen ajatteluun
kannustavan ympäristön luomiseen.
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Kriittinen ja luova
ajattelu Euroopassa

Luovan ja kriittisen ajattelun
taidoista on epäilemättä monia
tulkintoja sekä epävirallisen että
virallisen oppimisen aloilla.
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Määritelmän ongelma
Jos kysymys "Mitä tarkoitamme luovalla ja
kriittisellä ajattelulla?" esitetään ryhmälle
museon,
tiedekeskuksen
tai
kulttuuriperinnön ammattilaisia ja sitten
ryhmälle
´makereitä´,
vastaukset
vaihtelevat ammatillisen ja kulttuurisen
kontekstin mukaisesti. Luovan ja kriittisen
ajattelun taidoista on epäilemättä monia
tulkintoja
sekä
epävirallisella
että
virallisella
koulutussektorilla.
Termejä
kuitenkin
käytetään
yhä
enemmän
muodollisen koulutuksen alalla kaikkialla
Euroopassa. Tulkintojen moninaisuus on
näkyvissä
myös
koulutuspolitiikoissa,
opetussuunnitelmissa, arvioinneissa ja
opetuskäytännöissä.
Meidän
käyttämämme määritelmät ovat peräisin

Creative Museum- ja Making Museum hankkeista. [1]
Creative Museum ja Making Museum projekteissa
luovuus
määriteltiin
seuraavasti: "Kyky ylittää perinteiset
ideat, säännöt, mallit ja suhteet uusien
ideoiden luomiseksi; omaperäisesti tai
mielikuvituksellisesti." [2]
Kriittisen
ajattelun
yksinkertainen
määritelmä on ´kyky ratkaista ongelmia
´. Muodollisessa oppimisessa kriittinen
ajattelu
liittyy
usein
tutkivaan
oppimiseen.

Mitä ovat 4C:t?
Tämän päivän ja tulevaisuuden luokkahuoneessa 4C:tä ovat tarpeellisia taitoja. Neljällä
C:llä tarkoitetaan kriittistä ajattelua, luovuutta, yhteistyötä ja viestintää.

Kriittinen ajattelu (Critical thinking):
Kriittinen ajattelu on muun muassa
toimintaa,
jonka
avulla
ratkaistaan
ongelmia. Kriittinen ajattelu on termi, jota
opettajat käyttävät kuvaamaan ”oppimisen,
ajattelun ja analyysin muotoja, jotka
ylittävät tiedon ja muistiinpainamisen ja palauttamisen
(…).
Kriittistä
ajattelua
tapahtuu,
kun
opiskelijat
analysoivat,
arvioivat, tulkitsevat tai syntetisoivat tietoa
ja soveltavat luovaa ajattelua argumentin
muodostamisessa,
ongelman
ratkaisemisessa
tai
johtopäätöksen
tekemisessä.” [3]
Luovuus (Creativity):
Luovuus
voidaan
määritellä ”laatikon ulkopuolella ajatteluksi.

Tämä taito antaa oppilaille mahdollisuuden
nähdä
käsitteet
eri
valossa,
mikä
mahdollistaa innovaation. Luovuutta on
kyky
tuottaa
uusia,
monipuolisia
ja
ainutlaatuisia
ideoita.
Luova
ajattelu
tarkoittaa
asioiden
katsomista
eri
näkökulmista, niin etteivät säännöt, tavat
tai
normit
rajoita
ajattelua.
Vaikka
luovuutta pidetään usein ominaisuutena,
joka on olemassa tai ei ole, oppilaat voivat
oppia
olemaan
luovia
ratkaisemalla
ongelmia, luomalla järjestelmiä tai vain
kokeilemalla jotain, mitä he eivät ole
aiemmin
kokeilleet.Se
tarkoittaa,
että
oppilaat
voivat
tarkastella
ongelmaa
useista näkökulmista - myös niistä, joita
muut eivät ehkä näe. [4]
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Yhteistyö
(Collaboration):
Yhteistyö
voidaan
määritellä
”yhdessä
työskentelyksi
yhteisen
tavoitteen
saavuttamiseksi.
Tässä
tulevaisuuden
taidossa on kyse yhdessä työskentelystä
sekä lahjakkuuden, asiantuntemuksen ja
älykkyyden hyödyntämisestä. Teknologia
on helpottanut yhteistyötä. Teknologia
tekee mahdolliseksi sellaisia yhteistyön
muotoja,
jotka
eivät
olleet
ennen
mahdollisia.
Ongelmia
voi
kuitenkin
syntyä.
Valintojen
määrä
voi
olla
ylivoimainen, ja varsinainen yhteistyö voi
kärsiä, jos kiinnitämme liikaa huomiota
yhteistyössä
käytettäviin
välineisiin.
Verkostoituneessa
maailmassa
yhteistyöstä
tulee
entistä
tärkeämpi
tulevaisuuden taito, minkä vuoksi se
ansaitsee
paikkansa
4C-listassamme.
Yhteistyö on tärkeää, koska riippumatta
siitä, ymmärtävätkö oppilaat sen vai eivät,

he
tulevat
todennäköisesti
työskentelemään muiden ihmisten
kanssa
loppuelämänsä
ajan.
Yhteistyön
ja
tiimityön
harjoitteleminen
auttaa
oppilaita
ymmärtämään
miten
lähestyä
ongelmia, ehdottaa niihin ratkaisuja
ja valita ratkaisuista paras. Heille on
myös hyödyllistä oppia, että muut
ihmiset eivät aina ajattele samalla
tavalla kuin he itse.” [5]
Viestintä (Communication): Viestintä
voidaan
määritellä
”ideoiden
nopeaksi ja selkeäksi välittämiseksi."
[6] Kyse on ”ajatusten selkeästä
ilmaisusta, mielipiteiden terävästä
artikuloinnista,
johdonmukaisten
ohjeiden välittämisestä ja puheen
kautta motivoinnista." [7]

Ars Eletronica / Martin Hieslmair

Luovaa ja kriittistä ajattelua tukevat usein tutkivan oppimisen menetelmät, joiden
avulla kehitetään oppilaiden kyseenalaistamisen, empatian ja päätöksenteon taitoja.
Opettajia kannustetaan hyödyntämään 4C:tä opetussuunnitelmatyössään. Tästä on
esimerkkinä Irlannin opetussuunnitelmatyötä varten määritellyt avaintaidot (Junior
Cycle Key Skills). [8]

HEINÄKUU 2022

5

Creative School hankkeen kokemuksia

Aktiiviseksi oppijaksi kasvaminen
vaatii aistien, ruumiin, älyn ja mielen
ravitsemista.
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OPPIAINERAJAT YLITTÄVIÄ JA MONITIETEISIÄ (CROSSCURRICULAR), KUNNIOITTAVIA (RESPECTFUL), SOVELLETTAVIA
(ADAPTABLE), JOUSTAVIA (FLEXIBLE), AJATTELUTAPOJA JA STRATEGIOITA KEHITTÄVIÄ (THINKING ROUTINES AND
STRATEGIES), SÄHKÖISIÄ TAI DIGITAALISIA (ELECTRONIC),
ERIYTETTÄVISSÄ OLEVIA (DIFFERENTIATED).

tulee aktiivisempia oppijoita. Tätä varten
heidän täytyy myös ravita aistejaan,
ruumistaan, älyään ja mieltään.

Luova ja kriittinen ajattelu liittyy
oppilaiden (todellisuudessa meidän
kaikkien) ajatusprosesseihin: miten he
tekevät
päätöksiä,
miten
he
hyödyntävät omia ideoitaan ja miten
toimivat ongelmien ratkaisemiseksi.
Luovan ja kriittisen ajattelun kautta
oppilaista tulee ongelmaratkaisijoita,
jotka pystyvät soveltamaan samoja
ajatteluprosesseja
kaikenlaisiin
tilanteisiin.

Creative School -hankkeessa kehitettiin
joukko luovaan ja kriittiseen ajatteluun
keskittyviä
avoimia
oppimisresursseja
(OER).
Oppimisresurssien
kehitystä
ohjasivat OKSJASE-tavoitteet.

Luovan kokeilun kautta oppilaista

HEINÄKUU 2022
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OKSJASE-tavoitteet

CREATIVE SCHOOL -HANKKEEN KOKEMUKSIA

OPPIAINERAJAT YLITTÄVÄ JA MONITIETEINEN
Luovuus ja kriittinen ajattelu läpäisee koko
opetussuunnitelman.

KUNNIOITTAVA

Oppimiskokemus voi olla mullistava silloin, kun
lapsia
ja
nuoria
kannustetaan
jakamaan
mielipiteitään ja henkilökohtaisia kokemuksiaan
avoimessa, kokonaisvaltaisessa ja turvallisessa
ympäristössä.

S OVELLETTAVA

Resurssin tulee olla opettajan näkökulmasta helposti
toteutettavissa ja sovellettavissa kouluvuoden ja luokkaasteen mukaiseksi.

JO U S T A V A

Oppimisresurssi
tarjoaa
mahdollisuuden
joustavien
arviointitapojen
käyttöön.
Yleisenä
tavoitteena
on
opiskelijoiden kyky seurata ja saattaa resurssissa kuvattu
tehtävä tai projekti päätökseen.

A JATTELUTAPOJA JA -STRATEGIOITA
KEHITTÄVÄ

Oppijoita tulisi kannustaa ajattelemaan spekulatiivisesti,
huomioimaan kanssaoppijoiden ajatukset ja kehittelemään
niitä eteenpäin, sekä rakentamaan luottamusta omiin
ideoihin ja osaamista niiden perustelemiseen.

SÄ H K Ö I N E N T A I D I G I T A A L I N E N

Oppimisresurssin tulisi olla digitaalisessa muodossa. Lisäksi
olemme tunnistaneet seuraavia hyödyllisiä oppimisresurssin
ominaisuuksia: helppokäyttöinen ja ytimekkäästi ohjeistettu; ei
tarvitse ladata sovelluksia; nopea omaksua; kuvien ja videoiden
hyödyntäminen, lisätyn todellisuuden, virtuaalitodellisuuden ja
pelillisyyden hyödyntäminen; digitaalisen tarinankerronnan ja
henkilökohtaisten tarinoiden käyttö; osallistava; opiskelijan
aktiivinen osallistuminen tiedon tuottamiseen; ei tarvita
erikoistyökaluja.

ERIYTETTY

RADIONA MAKER SPACE

Antaa opettajalle mahdollisuuden tulkita ja mukauttaa
resurssia opiskelijan oppimistarpeisiin sopivaksi. [9]

Yksi hankkeen tavoitteista oli tarkastella millaisissa
oppimisympäristöissä ja -tilanteissa on parhaat edellytykset
luovan ja kriittisen ajattelun kehittämiselle. Edellyksiksi
tunnistettiin seuraavat lähestymistavat: yhteistoiminnallinen
toiminnan suunnittelu (socially mediated activity design),
oppijakeskeinen lähestymistapa, dialoginen oppiminen,
tutkiva
oppiminen,
kyseenalaistaminen,
osallisuus
ja
empatia.
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Hankkeen toimenpiteet
AVAINTOIMENPITEET JA -TULOKSET

Opettajien, kasvattajien ja lasten oppimis- ja tietotarpeita analysoitiin ja
koottiin yhteen hyviä käytäntöjä

Tuotettiin
opettajien
käyttöön
kulttuuriperintöä
hyödyntäviä
oppimismoduuleja, joiden tavoitteena on edistää lasten itseohjautuvaa
oppimista sekä kriittistä ja luovaa ajattelua.

Tuotettiin suositukset, joilla pyritään vaikuttamaan päättäjiin

YHTEENVETO HANKKEEN KOKEMUKSISTA
Creative School -hankkeen ensimmäisessä
vaiheessa analysoitiin luovaan ja kriittiseen
ajatteluun liittyviä hyviä käytäntöjä museoissa,
tiedekeskuksissa ja kulttuuriperinnön parissa
sekä tunnistettiin opettajien tarpeita. Tämä
taustatyö auttoi määrittelemään OKSJASEtavoitteen,
jonka
avulla
suunnittelimme
oppimisresursseja (OER).

Kukin
kumppani
testasi
omaa
oppimisresurssiaan ja vähintään yhtä
hankekumppanin
suunnittelemaa
resurssia nähdäkseen miten ne toimivat
käytännön
opetustyössä.
Tämän
kokemuksen
perusteella
tunnistettiin
keskeiset suositukset kriittisen ja luovan
ajattelun kehittämiseen.

Tämän jälkeen hankekumppanit suunnittelivat
yhteensä 12 eri oppiaineisiin (taidehistoria,
kansalaisuus ja filosofia, maantiede jne.)
liittyvää ja eri ikäryhmille (7-11-, 11-14- ja 14-18vuotiaat) soveltuvaa oppimisresurssia.
Resurssien
suunnittelun
jälkeen
hankekumppanit testasivat oppimisresursseja
todellisissa olosuhteissa.

HEINÄKUU 2022
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AVOIMET OPPIMISRESURSSIT
7-11-vuotiaat

11-14-vuotiaat

14-18-vuotiaat

Let them live again

Let them live again

Ethical Dilemmas

Ethical Dilemmas

Ethical Dilemmas

YMPÄRISTÖ

Biodiversity
and visual arts

Biodiversity
and visual arts

FASILITOINTI

Object based
learning

Object based
learning

MAANTIETO

Urban walks

Urban walks

TAIDEHISTORIA

YHTEISKUNTAOPPI
JA FILOSOFIA

HISTORIA

STEAM

OPETTAJANKOULUTUS

Photos as memories
of the past

Photos as memories
of the past

Hungry Algorithms

#Empowering
YouthVoices

#Empowering
YouthVoices

Object based
learning

How did young people
live?
Photos as memories
of the past

Climate Change
Investigation
Hungry Algorithms
#Empowering
YouthVoices

Europeana as a
learning tool

Europeana as a
learning tool

Europeana as a
learning tool

Practical approaches
to teaching with
objects

Practical approaches
to teaching with
objects

Practical approaches
to teaching with
objects
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VALOSSA

HANKE LUKUJEN

CREATIVE SCHOOL -HANKKEEN KOKEMUKSIA
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26

TESTIKERTAA

500

8–18-VUOTI ASTA

OPPILASTA

12

testattua
S
oppimisresurssia

14

KANSAINVÄLISTÄ
ESITYSTÄ

suositukset

SUOSITUSTEN TARKOITUS ON TARJOTA
OPETTAJILLE IDEOITA, JOITA HE VOIVAT
KÄYTTÄÄ, SOVELTAA JA KEHITTÄÄ
ETEENPÄIN OMASSA TYÖSSÄÄN
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Yhteenveto
JOHDATUS SUOSITUKSIIN

CHESTER BEATTY LIBRARY

SUOSITUKSET

Luovuus ja kriittinen ajattelu liittyvät
toisiinsa:
ne
mahdollistavat
älyllisen
autonomian. Creative School -hankkeessa
tehty työ on muistuttanut meitä luovuuden
ja kriittisen ajattelun välisestä olennaisesta
yhteydestä, jota korostetaan myös OECD:n
raportissa Fostering Students' Creativity and
Critical Thinking. [10]

"LUOVAN JA
KRIITTISEN
AJATTELUN
KEHITTÄMINEN LUO
SITEITÄ"

HEINÄKUU 2022

Kriittinen ajattelu on yleinen käsite, jonka
avulla voimme ylittää opettajan ja oppilaan
välisen kuilun. Kun sekä opettaja että
oppilas
harjoittavat
kriittistä
ajattelua
luovasti, se edistää yhteisöllisyyttä heidän
välillään.
Luovuus
antaa
meille
mahdollisuuden
lähestyä
kysymystä
ajatuksen autonomiasta ja päästä pois
kriittisyyden abstraktisuudesta.
Kriittinen
ajattelu
ja
luovuus
ovat
läpileikkaavia näkökulmia, joiden avulla
voimme tarkastella mitä tahansa tieteellistä
tai
kulttuurista
sisältöä,
ruokkia
uteliaisuuttamme, älyllistä nomadismiamme
ja työskennellä poikkitieteellisesti.
Oppimisresurssien
testauksen
tuloksena
hankekumppanut nostivat esiin joitakin
keskeisiä suosituksia, joiden toivomme
tukevan luovan ja kriittisen ajattelun
hyödyntämistä virallisissa ja epävirallisissa
oppimisympäristöissä. Suositusten tarkoitus
on tarjota opettajille ideoita, joita he voivat
käyttää, soveltaa ja kehittää eteenpäin
omassa työssään.
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CAP SCIENCES / CAMILLE LLANAS

Oppimisresurssien ja
työkalujen käyttö

MUOKKAA OPPIMISRESURSSEJA
YKSILÖLLISEEN OPETUSTYYLISI JA
OPPIJOIDEN TARPEISIIN SOPIVIKSI

KÄYTÄ AIKAA VALMISTAUTUMISEEN

Opettajien kannattaa mukauttaa oppimisresurssit
opetusja
oppituntisuunnitelmiinsa
sekä
opetustyyliinsä ja -aikatauluunsa sopiviksi.
Hankkessamme
kehitettyjä
oppimisresursseja
voidaan käyttää täydentämään jo olemassa olevia
opetussuunnitelmia, eikä niiden tulisi korvata itse
olemassa olevia suunnitelmia.

Oppimisresurssit sisältävät paljon ohjeita ja
materiaaleja, joiden omaksuminen vie aikaa.
Tutustu oppimisresurssin sisältöön ja ohjeisiin
huolellisesti, valmistele tarvittavat materiaalit
etukäteen
ja
tarkista
millaista
tekniikkaa
oppimisresurssin toteuttaminen edellyttää. Näin
voit jo etukäteen reagoida osuuksiin, jotka eivät
toimi
tai
ole
merkityksellisiä
opetustai
tuntisuunnitelman kannalta.
Sopivan toteutustavan löytäminen saattaa myös
viedä
aikaa.
Jos
mahdollista,
testaa
oppimisresurssia etukäteen ja tee tarvittavat
muutokset.
Muista varata tarpeeksi aikaa oppimisresursseissa
kuvatuille aktiviteeteille! Luova ja kriittinen ajattelu
edellyttää, että oppijoilla on aikaa ilmaista itseään.

Muista aina, että vaikka oppimisresurssit tarjoavat
tarkat toimintaohjeet, opettajat voivat aina
soveltaa
niitä
tai
luoda
niiden
pohjalta
uudenlaisen
toimintamallin,
joka
soveltuu
parhaiten oppilaiden tarpeisiin. Opettaja voi myös
luoda
materiaalien
pohjalta
uudenlaisia
materiaaleja,
jotka
noudattavat
OKSJASEperiaatteita.
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RUNNING VISUAL CLASSROOMS AND
ENGAGING IN REMOTE LEARNING

OPETTAJAN ROOLI ON TÄRKEÄ

Hankkeemme toteutettiin Covid-pandemian
aikana, mikä vaikeutti oppimisresurssien
testausta koulujen kanssa. Osa testeistä piti
toteuttaa etäyhteyksin. Tässä korostui kaksi
ongelmaa:

Opettajat ovat luokan koordinaattoreita, ja
heidän roolinsa ovat ratkaisevan tärkeitä
oppimisresurssin
toteuttamisen
kannalta.
Opettan rooli on tärkeä ja heidän tulisi olla
mukana valmistelussa, vaikka oppimisresurssin
toteuttaisikin
ulkopuolinen
fasilitaattori
(esimerkiksi museon työntekijä).

Internet-yhteyksien epäluotettavuus
Varaudu
yhteysongelmiin,
varaamalla
tehtäviin enemmän aikaa kuin välttämättä
tarvitaan
Vaikeudet oppilaiden keskittymisessä ja
sitouttamisessa
Etäyhteyden
välityksellä
kommunikointi
saattaa olla vaikeaa. Oppilaat ovat usein
tottuneempia
kuuntelemaan
kuin
osallistumaan aktiivisesti. On tärkeää antaa
oppilaille tarpeeksi aikaa sopeutua uusiin
opiskelumuotoihin
ja
-välineisiin.
Voit
esimerkiksi pyytää oppilaita avustamaan
oppitunnin fasilitoinnissa.

He tuntevat
oppilaansa ja
työskennelllä heidän kanssaan.

sen,

kuinka

"HUOMASIN, ETTÄ JOTKUT LAPSET
OLIVAT ALUKSI HIEMAN
PIDÄTTYVÄISIÄ VASTATESSAAN
KYSYMYKSIIN ZOOMIN KAUTTA. TÄMÄ
YLLÄTTI MINUT JA MIELESTÄNI SE
JOHTUU SIITÄ, ETTÄ YLEENSÄ
ZOOMISSA ON KYSE VAIN
KUUNTELUSTA KUTEN MUISSAKIN
WEBINAARITYYPPISISSÄ
ESITYKSISSÄ. HE RENTOUTUIVAT
OPPITUNNIN EDETESSÄ."

BEARFOTO FREEPIK.COM

Etäopiskelu hankaloittaa myös osallistujien
ilmeiden lukemista ja siten tilanteen
tulkitsemista
(tunnelma,
opiskelijoiden
välisten suhteiden dynamiikka jne.). On
hyödyllistä,
jos
opettajalla
on
etäopiskelutilanteessa
tukiohjaajaa
tai
vastaava, joka voi avustaa tekniikan kanssa.
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Kuinka tukea kriittistä
ja luovaa ajattelua
oppimisympäristössä

KÄYTÄ EPÄTAVANOMAISIA
OPPIMISTAPOJA

TEE TOIMINNASTA HENKILÖKOHTAISTA
JA MERKITYKSELLISTÄ

Epätavanomaisten
oppimistapojen
kokeileminen saattaa herkistää oppilaat
kriittiselle ja luovalle ajattelulle.

Oppilaiden voi olla vaikea päästä luovaan
mielentilaan. Hyvä tapa varmistaa, että oppilaat
voivat vapaasti keskustella ja ilmaista itseään, on
hyödyntää
roolileikkiä
työkaluna.
Toisen
asemaan asettuminen synnyttää empatiaa ja
stimuloi
mielikuvitusta,
mikä
puolestaan
edesauttaa uusien näkökulmien omaksumista.
Ihmiset ovat usein kiinnostuneita henkilöistä ja
tarinoista. Onkin suositeltavaa pyytää oppilaita
käsittelemään aiheita ja ongelmia, jotka ovat
lähellä heitä itseään.
Tehtävät, jotka saavat opiskelijat tuntemaan
myötätuntoa ja asettumaan toisen henkilön
rooliin, auttavat kehittämään empatiaa ja siten
myös
luovaa
ja
kriittistä
ajattelua.
Draamakasvatus
tai
väittely-/argumentointikäytännöt
ovat
myös
hyödyllisiä menetelmiä.

Esimerkiksi objektiperustainen oppiminen
(Object
Based
Learning,
OBL)
on
oppijakeskeinen
menetelmä,
jossa
hyödynnetään
esineitä.
Parhaimmillaan
esineet voivat toimia moniaistisina ajattelun
työvälineinä.
Esineitä käytetään stimuloimaan oppijoiden
mielikuvitusta
ja
ne
voivat
auttaa
soveltamaan tietoa uusiin tilanteisiin ja
ongelmiin.
Objektikekeisen
oppimisen
keskeinen
väite
on,
että
esineiden
hyödyntäminen
vahvistaa
oppimiskokemusta.[11]
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KEHITTELE DYNAAMISIA SISÄLTÖJÄ
Älä epäröi käyttää kuvia ja videoita digitaalisista
arkistoista. Tarjolla on paljon ilmaisia ja
käyttövalmiita oppimisresursseja, esimerkiksi
Finnassa, Europeanassa ja Historianassa.
On myös erittäin tärkeää suunnitella sisältö
vastaamaan
nykyajan
haasteita,
kuten
ilmastonmuutosta, kestävyyttä ja vastuullisuutta,
kaupungistumista,
digitaalisuutta
jne.
Sanomalehtiartikkeleita tai uutisia voidaan
käyttää apuna näiden ajankohtaisten aiheiden
käsittelyssä.

AJATTELE LUOVAN JA KRIITTISEN
AJATTELUN TULEVAISUUTTA
Tämän päivän oppilaat ovat huomisen opettajia,
ja heidän on ratkaisevan tärkeää oppia ja
kehittää luovaa ja kriittistä ajatteluaan juuri nyt,
koska myöhemmin voi olla liian myöhään.

PHILIPP GREINDL

On myös tärkeää sisällyttää luova ja kriittinen
ajattelu olennaiseksi osaksi opettajakoulutusta.
Opettajat
hyötyisivät
myös
konkreettisesta
työkalupakista ja harjoituksista, joilla tuetaan
oppilaita kriittisen ajattelun kehittämisessä.

LUO TURVALLINEN JA LEIKKISÄ
OPPIMISEN TILA
Voi olla haastavaa toteuttaa avoin, innovatiinen
ja luova oppimistilanne sellaisten oppilaiden
kanssa,
jotka
eivät
ole
tottuneet
epätavanomaisiin
oppimistapoihin
tai
työskentelyyn
perinteisten
luokkahuoneen
rajojen ulkopuolella.
Siksi opettajan vastuulla on tarjota oppilaille
turvallinen oppimisympäristö. Tämä antaa heille
mahdollisuuden jakaa ideoitaan ja ajatuksiaan.
Anna heille vähän aikaa totutella uuteen
tilanteeseen. Älä yritä pakottaa heitä reagoimaan
välittömästi. Leikkisä tunnelma auttaa oppilaita
tarttumaan aktiviteetteihin helpommin.
Luo ja ota käyttöön perussäännöt toisten
kuuntelemisesta, muiden oppilaisen toiminnan
tai ajattelun hyväksymisestä ja ennen kaikkea
varaa
tilaa
ja
aikaa
kysymyksille
ja
kyseenalaistamiselle. Se on tärkeä askel kohti
luovaa ja kriittistä ajattelua.

HEINÄKUU 2022

"MONIKULTTUURISTEN JA
MONIUSKONTOISTEN
TAIDETEOSTEN KÄYTTÖ OLI
TODELLA HYVÄ ASIA. LAPSET
PYSTYIVÄT LUOMAAN
YHTEYKSIÄ OMAAN
ELÄMÄÄNSÄ."
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Hankekumppanit
ORGANISAATIOT

Hankkeessa on mukana 9 erilaista organisaatiota 8 Euroopan maasta: Suomesta, Belgiasta,
Ranskasta, Kroatiasta, Italiasta, Irlannista, Itävallasta ja Iso-Britanniasta. Tämä
monimuotoisuus on tarjonnut mahdollisuuden moninaisiin näkökulmiin.
Creative School-hankkeen tavoitteena on kehittää yhdessä luotuja sisältöjä, jotka
kannustavat kansalaisia, oppilaita ja kouluja hyödyntämään kulttuuriperintöä monenlaisilla
tavoilla.
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