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Harjoittelukoulujen strategian tavoitteena on kuvata
harjoittelukoulujen kehittymistä lähivuosina. Strategiassa
esitämme yhteisen tulevaisuuskuvamme ja määrittelemme
toimintaamme ohjaavat tärkeimmät tavoitteet.
Oppimista tapahtuu kaikkialla. Tulevaisuuden koulussa
korostuvat erityisesti vuorovaikutustaidot ja yhteisölliset
kokemukset. Myös opettajankoulutuksen määrän ja sisällön
ennakointi on tärkeää. Harjoittelukoulujen perustehtävä onkin
määriteltävä yhdessä, ja harjoittelunohjauksen rinnalle on
nostettava entistä vahvemmin tutkimus-, kokeilu- ja
kehittämiskoulutus sekä täydentävä koulutus.

Tulevaisuuskuva
Rohkea ja aktiivinen
harjoittelukoulu
Yliopiston harjoittelukoulut kehittävät laadukasta
tutkimustietoon perustuvaa perusopetusta, lukiokoulutusta ja
opetusharjoittelua. Rakennamme yhdessä myönteistä ja
kestävää tulevaisuutta. Rohkeina ja aktiivisina toimijoina
kehitämme monimuotoista opetusta erilaisten kokeilujen,
innovaatioiden ja kehittämisprojektien avulla. Haluamme
löytää oppimista ja osallisuutta tukevia uusia ratkaisuja.
Tulevaisuudessa harjoittelukoulut verkostoituvat ja luovat
laaja-alaista yhteistyötä.

Tulevaisuuden
ympäristöjen
hahmottaminen
Digitalisaatio, teknologian sulautuminen
ja vastuullinen toiminta verkossa
Harjoittelukoulut ennakoivat digitalisoitumista syventämällä ja
kehittämällä teknologisia ratkaisuja ja hyödyntämällä niitä
oppimisessa ja opetuksessa. Vahvistamme yhteistyötä ja
luomme erilaisia tapoja jakaa opetusta ja osaamista
modernilla teknologialla niin harjoittelukoulujen kuin myös
tiedekuntien ja kenttäkoulujen välillä. Ennakoimme myös
muutosta, jossa epäviralliset oppimisen muodot haastavat
yhä enemmän perinteisiä oppimisympäristöjä. Tämä
ymmärtäminen ja hahmottaminen on tärkeä tehtävä
harjoittelukouluille koulutuksen edelläkävijänä ja
tulevaisuuden rakentajana.

Kriittisten medialukutaitojen ja
vastuullisten kansalaistaitojen merkitys
Harjoittelukoulut vahvistavat lasten ja nuorten identiteetin ja
minäpystyvyyden kehittymistä luomalla osallisuuden ja
yhteisöllisyyden kokemuksia. Tavoitteena on kasvattaa
vaikuttamishaluisia ja aktiivisia yhteiskunnan kansalaisia.
Ympäristöasiat ja mediakriittisyys ovat keskeinen osa
kansalaistaitoja, ja ne tuodaan osaksi koulujen arkea.

Väestön monimuotoistuminen ja
kulttuurien moninaisuus
Harjoittelukoulussa jokainen on erityinen ihminen
suhteessa muihin, ja jokaisella on tasa-arvoiset
ja yhdenvertaiset mahdollisuudet toteuttaa
tavoitteitaan. Monimuotoisuutta tuetaan
luomalla avoimia ja osallisuutta vahvistavia
oppimisympäristöjä, joissa arvoista
keskusteleminen on osa opiskelua ja toimintaa.

Yhteiskunnallinen polarisaatio ja
hyväosaisuuden periytyminen
Harjoittelukoulun tehtävä ja tavoite on tukea moninaisia
oppilaita ja löytää laadukkaita tapoja tukea oppimista ja
osallisuutta. Opetusharjoittelijoita tuetaan valmiuksilla, jotka
auttavat heitä tulevaisuudessa ottamaan käyttöön uutta
pedagogiikkaa ja kehittämään moninaisia yhteisöjä.
Harjoittelukouluissa moninaisuus nähdään vahvuutena.
Harjoittelukoulujen velvollisuus on myös ylläpitää
oikeudenmukaista ja yhdenvertaisuutta edistävää
koulujärjestelmää. Tämä on mahdollista saavuttaa
tutkimusperusteisella opettajankoulutuksella sekä tutkimus-,
kokeilu- ja kehittämistoiminnalla ja täydennyskoulutuksella.

Väestön vanheneminen ja pienten
ikäluokkien pieneneminen
Harjoittelukoulujen tavoite ja tehtävä on luoda
oppimisympäristöjä tilanteisiin, joissa käsitys oppimisesta ja
koulusta voivat muuttua. Digitalisaatio mahdollistaakin
uudenlaisia keinoja oppia ja osallistua asuinpaikasta
riippumatta. Erilaisilla pilottihankkeilla harjoittelukoulut
vastaavat ja pyrkivät kehittämään ratkaisuja niin
väestönkehityksen tarpeisiin kuin kouluverkon muutoksiinkin.
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Meille tärkeitä
asioita ovat
Väestön monimuotoistuminen ja
kulttuurien moninaisuus
Toimintamme perustuu kestäviin arvoihin eli ekologisuuteen,
tasa-arvoon, yhdenvertaisuuteen ja osallisuuteen. Tämä näkyy
kaikilla osa-alueillamme eli niin arjessa kuin myös tutkimus-,
kokeilu- ja kehittämistoiminnassa. Lisäksi se näkyy siinä, että
varmistamme opettajankoulutuksen helpon saavutettavuuden
kaikille eri ryhmille.

Yhteistyö
Kehitämme osaamistamme ja toimimme yhteistyössä muiden
kanssa. Yhteistyö tarkoittaa meille vastavuoroisia kohtaamisia
niin harjoittelukoulussa, harjoittelukoulujen välillä kuin myös
harjoittelukoulujen ja kentän koulujen välillä. Näin
mahdollistamme kouluyhteisöjen oppimisen ja koulutukseen
kehittymisen paikallisesti, alueellisesti, kansallisesti sekä
kansainvälisesti. Osallistumme aktiivisesti yhteiskunnalliseen
kasvatukseen ja koulutukseen liittyvään keskusteluun.
Verkostoidumme opetusalan toimijoiden kanssa, ja
osaamistamme voidaan käyttää päätöksenteon tukena.

Tutkimusperusteisuus
Kasvatustieteen teorian sitominen käytäntöön on keskeinen
tehtävämme. Arvostamme tutkittua tietoa ja nojaamme
käytännön toiminnassamme siihen avoimesti ja läpinäkyvästi.
Kannustamme uteliaisuuteen ja kriittisyyteen.

Laatu
Harjoittelukouluissa keskeistä on oppilaiden, opiskelijoiden,
opetusharjoittelijoiden ja henkilöstön jatkuva oppiminen.
Tuemme oppimista turvallisessa ja laadukkaassa ympäristössä,
joka edistää kouluyhteisön jäsenten hyvinvointia. Varmistamme
toiminnan laadun aktiivisella ja pitkäjänteisellä reflektiolla ja
arvioinneilla sekä kehittämistoimilla ja täydennyskoulutuksella.

Strategiset tavoitteet
Harjoittelukoulut kestävän kehityksen
tiennäyttäjinä
• Näemme kestävän kehityksen luontevana osana koulun
toimintaa ja kasvatustehtävää.
• Vahvistamme henkilöstön muutosvalmiutta ja ammatillista
osaamista kestävän kehityksen tiennäyttäjinä.
• Vahvistamme kestävän kehityksen näkökulmia
opettajankoulutuksessa.

Oppilaiden, opiskelijoiden ja
opetusharjoittelijoiden ja henkilöstön
moninaisuus
• Huomioimme kouluyhteisön ja sen jäsenten moninaisuuden.
Arvostamme eri kieliä, kulttuureja, uskontoja, katsomuksia ja
sukupuolia sekä suomalaista kulttuuriperinnettä.
• Vahvistamme moninaisten oppijoiden ohjaamisen taitoja.
• Lisäämme moninaisuuden kohtaamisen koulutusta ja
vahvistamme näin opetushenkilökunnan ammatillista
osaamista sekä kykyä toimia erilaisissa tilanteissa.
• Vaikutamme siihen, että moninaisuutta käsitteleviä sisältöjä
lisätään opettajankoulutuksessa.

Osallisuuden ja yhteisöllisyyden
vahvistaminen osana hyvinvointia
• Rakennamme toimintakulttuuria, joka
vahvistaa osallisuuden ja yhteisöllisyyden
kokemuksia.
• Vahvistamme henkilöstön taitoja huolehtia
omasta hyvinvoinnistaan.
• Huolehdimme yhteisömme hyvinvoinnista ja
teemme sen omalla toiminnallamme
näkyväksi opetusharjoittelijoille.

Digitaalisuus oppimisen tukena ja
monipaikkainen oppiminen
• Lisäämme harjoittelukoulujen välistä yhteistyötä
digitalisaation avulla.
• Luomme digitaalisuuden avulla mahdollisuuksia suorittaa
opintoja muutenkin kuin lähiopetuksessa.
• Suunnittelemme sisältöjä, joiden avulla edistämme
harjoittelua Suomen ulkopuolella.

Tarkoituksenmukaiset resurssit
• Yhdenmukaistamme ohjatun harjoittelun rakenteita
harjoittelukouluissa ja hyödynnämme verkostoitumisen
voimaa.
• Vaikutamme siihen, että ohjatun harjoittelun painoarvo
aineenopettajakoulutuksessa vahvistuu.
• Lisäämme tiimityötä ja yhteisopettajuutta ja sisällytämme ne
ohjattuun harjoitteluun.
• Edistämme henkilöstön mahdollisuuksia tehdä koulun
toimintaa tukevaa tutkimusta.
• Tunnistamme harjoittelukoulujen ja koulujen kumppanien
osaamisen ja jaamme sitä toisillemme.
• Kehitämme ja ylläpidämme esimerkillisiä oppimisympäristöjä.
• Vahvistamme harjoittelukoulujen näkyvyyttä ja asemaa.
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