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Tietoa AAKE-hankkeesta
Hankkeessa toteutettava kehittämistyö tapahtuu Helsingin yliopiston bio- ja ympäristötieteellisessä sekä matemaattis-luonnontieteellisissä tiedekunnissa. Hankkeen yhteistyökumppanina on biologian ja maantieteen
opettajien liitto BMOL ry.

AAKE-hankkeessa (Aineenopettajan ammatillisen kasvun ja ainedidaktisen osaamisen kehittäminen luonnontieteiden alalla) kehitetään aineenopettajien opintoja kandivaiheessa, erityisesti biologian ja maantieteen
koulutusohjelmissa. Hankkeessa vahvistetaan
ainetiedekuntien ainedidaktiikan opetusta
sekä kehitetään aineenopettajien ja opiskelijoiden välille mentoriopettajatoimintaa. Lisäksi hankkeessa rakennetaan aineenopettajille täydennyskoulutusmateriaalia sekä tehdään tutkimusta hankkeeseen liittyen.
Hankkeessa on tavoitteena:
• tukea aineenopettajaopiskelijoiden ammatillista kehittymistä luomalla kandivaiheeseen heille soveltuvia työelämäopintoja ja
–harjoittelujaksoja.
• vahvistaa
aineenopettajaopiskelijoiden
ammatillista kasvua ja opettajaksi orientoitumista kandivaiheen opintojen aikana.
• luoda ammatillista kehittymistä tukevaa
mentoriopettajatoimintaa aineenopettajaopiskelijoiden ja työssä toimivien aineenopettajien välille.
• tuottaa opiskelijalähtöisesti verkkopohjaista täydennyskoulutusmateriaalia mentoriopettajille.

Hanke kuuluu Opetus- ja kulttuuriministeriön
rahoittamaan opettajankoulutuksen kehittämishankkeisiin (http://minedu.fi/opettajankoulutus-hankkeet). AAKE-hanke on osa Helsingin yliopiston ”Kestävää tutkimusperustaista opettajankoulutusta ja uutta luovaa
opettajien osaamista rakentamassa” –hanketta.
Lisätietoja:
http://blogs.helsinki.fi/aake-hanke
aake-hanke@helsinki.fi
Hankkeen johtaja:
Yliopistonlehtori Kurt Fagerstedt (kurt.fagerstedt@helsinki.fi)
Hanketyöntekijät:
Tohtorikoulutettava Justus Mutanen (justus.mutanen@helsinki.fi, +358504489989)
Projektikoordinaattori Markus Jylhä (markus.jylha@helsinki.fi)
Toimintaa rahoittaa:

Mentoriopettajan aikataulu
Ajankohta
Ohjelma
Tammikuu 2018 • Mentoriopettajien jakaminen opiskelijoille
• Kouluvierailun ajankohdan sopiminen opiskelijoiden kanssa
• Perehtyminen mentoriopettajan materiaaliin
Helmikuu 2018 • Opiskelijoiden vierailu mentoriopettajan koululle
• Opiskelijat haastattelevat mentoriopettajaa
• Opetusmateriaalin suunnitteleminen opiskelijoiden kanssa
Maaliskuu 2018 • Pedagoginen kahvila: muiden mentoriopettajien ja opiskelijoiden tapaaminen (vapaaehtoinen)
• Opiskelijoiden työstämän materiaalin kommentointi
Huhtikuu 2018 • Opiskelijoiden tuntisuunnitelman kommentointi (vain biologian opiskelijat)
Toukokuu 2018 • Vierailu Helsingin yliopistolle
• Palautteen antaminen vierailusta
• Tutkimushaastattelu (vapaaehtoinen)
Lisäksi osa hankkeeseen osallistuvista mentoriopettajista kutsutaan tutkimushaastatteluun kevään 2018 aikana. Tutkimushaastatteluun osallistuminen on vapaaehtoista.
Ajankäyttö:
- Mentoriopettajan materiaaliin perehtyminen 2h
- Yhteydenpito opiskelijoihin ja mentoroinnin valmistelu 1h
- Opiskelijat seuraavat mentoriopettajan oppitunnin 1h
- Mentoriopettajan haastattelu 1h
- Pedagoginen kahvila 2h
- Vierailun valmistelu 2h
- Vierailu yliopistolle 2h
- Palautteen antaminen vierailusta 1h
- Opetusmateriaalin suunnittelu & kommentointi 2h
- Vierailusuunnitelman kommentointi 2h
(vain biologia)

Yhteensä:
14 h (maantieteen opiskelijoita mentoroivat)
= max 2,5 VESO-koulutuspäivää
16 h (biologian opiskelijoita mentoroivat) =
max. 3 VESO-koulutuspäivää

Taustaa mentoroinnista
Mentorointi ja ammatillinen kehitys
Muistatko vielä, millaista oli toimia ensimmäisiä kertoja opettajana? Tiesitkö, mitä opettajan työhön todella sisältyy ja millaista koulussa
työskentely on opettajan näkökulmasta? Millaisia haasteita kohtasit omassa työssäsi ensimmäisinä vuosina ja miten selvisit niistä?
Suomessa opettajan työ on pääosin ollut
melko itsenäistä. Joskus aloitteleva opettaja
jää yksin ryhmän kanssa. Samalla pitäisi valmistella omaa opetusta, opetella koulun käytänteitä, pitää yhteyttä vanhempiin, rehtoriin,
kuraattoriin, psykologiin… Opittavaa on paljon, työ on aluksi stressaavaa ja hiljaista tietoa
tihkuu vähitellen muilta kollegoilta. Ei ihme,
että moni väsyy opettajan työhön ensimmäisinä vuosina.

Entäpä jos opettajan työ ja käytänteet olisivat
olleet sinulle vähän tutumpia jo ennen ensimmäistä työtehtävääsi? Olisiko työskentelyä auttanut, jos olisit saanut oman tukihenkilön, jolta olisit saanut apua ja tukea työhön
liittyvissä tehtävissä? Juuri tästä on kysymys
mentoroinnissa! Monissa muissa maissa
opettajan uran alkuvaiheessa vertaistukena
toimii oma mentori, joka tyypillisesti on kokeneempi, samassa työpaikassa pidempään toiminut opettaja.

• Millaisesta avusta olisin itse
hyötynyt uran alkuvaiheessa?
• Mihin asioihin opettajankoulutus ei opastanut minua?
• Miten voisin auttaa opiskelijoita kasvamaan opettajan
ammattiin?

Mitä mentorointi on?
Mentorointi on yhteistyössä tapahtuvaa toimintaa, jonka tavoitteena on edistää mentoroitavan henkilön ammatillista kasvua. Mentorointitoiminta tapahtuu tyypillisesti kokeneemman mentorin ja kokemattomamman
mentoroitavan välillä vuorovaikutuksessa.
Mentorointi on sisällöltään vapaamuotoista ja
se perustuu mentorin ja mentoroitavan yhdessä sopimiin tavoitteisiin. Keskeistä mentoroinnissa on avoin, luottamuksellinen vuorovaikutus sekä molemminpuolinen sitoutuminen toimintaan.
Mentorointi on toimintamalli, jota hyödynnetään monissa työyhteisöissä erityisesti ns. hiljaisen tiedon jakamiseen sekä käytännön kokemusten siirtämiseen uusille työntekijöille.
Sitä voidaan hyödyntää uuteen työtehtävään
perehdyttämisessä, mutta sen avulla voidaan
tukea myös ammatillista kasvua ja urakehitystä työuran aikana. Osa mentoritoiminnasta
on suunnattu opiskelijoille, jolloin tavoitteena
on ammatillisen orientaation, työuran suunnittelun ja työnhaun tukeminen.

Mentorointi ei ole koskaan yksipuolinen prosessi, jossa tietoa siirretään kokeneelta työntekijältä kokemattomammalle, vaan aina
myös mentori oppii jotain toiminnan tuloksena. Monet tutkimukset ovat osoittaneet,
että mentorina toimiville opettajille toiminnasta on hyötyä: oman osaamisen ja tiedon jakaminen auttaa myös mentoriopettajaa itseään kehittymään ammattilaisena sekä saamaan uutta virtaa työssä toimimiseen!

Pohdi ennen ensimmäistä tapaamista seuraavia asioita:
• Millaisia tavoitteita minulla on
mentoroinnille?
• Miten edistän keskustelua
opiskelijoiden kanssa?
• Kuinka hyvin pystyn itse sitoutumaan mentoriopettajatoimintaan?

Mentoroinnin muotoja
Mentorointi-käsitettä käytetään kuvaamaan
monenlaista ammatillista kehitystä tukevaa
toimintaa. Mentorointiin on myös kehitetty
monenlaisia toteuttamistapoja, joista käytetyimpiä ovat parimentorointi, ryhmämentorointi ja vertaismentorointi. Parimentoroinnissa on mentorina kokenut asiantuntija, joka
tukee kokemattomamman mentoroitavan
ammatillista kehittymistä. Ryhmämentoroinnissa yhdellä mentorilla voi olla useita mentoroitavia. Vertaismentoroinnissa ei taas ole
varsinaista mentoria lainkaan, vaan osallistujat mentoroivat toisiaan. Mentoroinnin muodoista on kerrottu lisää oheisessa taulukossa.

Mentorointi voi sijoittua myös ajallisesti moneen eri työuran vaiheeseen. Tyypillisesti
mentorina toimii kokeneempi opettaja, jolla
on pitkä työura ja kokemus samasta työpaikasta. Mentoiroitavina ovat perinteisesti toimineet aloittavat opettajat. Esimerkiksi monessa maassa opettajaksi pätevöitymiseen liittyy ensimmäisien työvuosien aikana pakollista
mentorointitoimintaa.
AAKE-hankkeessa mentorointi on muodoltaan
ryhmämentorointia, jossa mentorina toimii
kokenut biologian tai maantieteen opettaja.
Mentoroitavina toimivat aineenopettajaopiskelijat toimivat 2–3 hengen ryhmissä. Mentorointi toteutetaan ryhmämuotoisena, jotta
opiskelijat voivat tukea myös toisiaan mentorointiprosessin aikana. Toisaalta näin yksittäisen opiskelijan tai mentoriopettajan työmäärä
ei pääse kasvamaan liian suureksi.

Mentoroinnin
muoto

Kuvaus

Työuran vaihe

Parimentorointi

Kokenut asiantuntija toimii mentorina kokemattomammalle mentoroitavalle. Mentori
tarjoaa tukea ammatilliseen kehittymiseen
sekä välittää eteenpäin työhön liittyvää hiljaista tietoa.

Mentoroitava: usein työuran alkuvaiheessa

Kokenut asiantuntija toimii mentorina kokemattomammalle mentoroitaville. Mentori tukee mentoroitavien ammatillista kehittymistä
ja välittää hiljaista tietoa. Lisäksi mentoroitavat tukevat tosiaan.

Mentoroitavat: usein työuran
alkuvaiheessa

Osallistujat ovat tasavertaisessa asemassa ja
tukevat toisiaan kehittymään ammatillisesti.
Sisältää esimerkiksi kokemuksien vaihtamista,
suunnittelua, ideointia sekä tiedon jakamista.

Osallistujat: kaikissa työuran
vaiheissa

Ryhmämentorointi

Vertaismentorointi

Mentori: kokenut asiantuntija

Mentori: kokenut asiantuntija

Mentoroinnin erityispiirteet ja tavoitteet
AAKE-hankkeessa
Tyypillisesti mentorointitoimintaa järjestetään työuraansa aloittaville opettajille kouluympäristössä. AAKE-hankkeessa haluamme
kuitenkin testata mentoroinnin toimivuutta jo
aineenopettajakoulutuksen aikana. Hankkeessa tutkitaan, millaisia kokemuksia mentoroinnista aineenopettajaopiskelijat ja mentoriopettajat saavat ja millä tavalla mentorointi
vaikuttaa opiskelijoiden ammatilliseen kasvuun.
AAKE-hankkeessa tapahtuva mentorointi liittyy aineenopettajaopiskelijoiden kandivaiheen opintoihin. Tarkoituksena on, että opiskelijat eivät siis tässä vaiheessa ole vielä suorittaneet opettajan pedagogisia opintoja tai
muitakaan kasvatustieteellisiä opintoja. Mentorointi liittyy biologian tai maantieteen opetukseen orientoivaan kurssiin, jotka aineenopettajaopiskelijat suorittavat toisena tai kolmantena opintovuonna.
Mentorointi AAKE-hankkeessa on luonteeltaan hyvin erilaista kuin opetusharjoittelun
ohjaaminen. Ensisijaisesti tavoitteena on tukea aineenopettajaopiskelijoiden ammatillista
kehittymistä ja opettajaksi orientoitumista.
Samalla tutustutaan opettajan työhön sekä
työn luonteeseen. Mentoroinnissa kannattaakin keskittyä enemmän opettajan ammattiin
ja sen luonteeseen, ei ensisijaisesti käytännön
opetusmenetelmiin ja opetussuoritteisiin.
Mentorointi ei ole pelkästään teknisten vinkkien ja suorien ohjeiden antamista, vaan mentori toimii enemmänkin olkapäänä, johon
opiskelija voi nojata ottaessaan ensimmäisiä
askeleita opettajana.

Mentorointitoimintaan osallistuvat aineenopettajaopiskelijat saavat myös kurssin aikana
ensimmäisen kosketuksen oman aineen opettamiseen. Monesti aineenopettajaopiskelijoiden ensimmäiset opetuskokemukset liittyvät
erilaisiin lyhyisiin opettajan sijaisuuksiin, eivätkä niistä saadut kokemukset ole aina positiivisia. Tavoitteena onkin, että opiskelijoille
tulisi opettamisesta rohkaisevia ja kannustavia kokemuksia. Positiivisen ja rakentavan palautteen antamisella on tässä keskeinen merkitys.

Mentoritoiminnan tavoitteet
AAKE-hankkeessa:
• Tukea opiskelijoiden suuntautumista aineenopettajaksi
• Vahvistaa opiskelijoiden ammatti-identiteetin kehittymistä
• Antaa opiskelijoille kuva opettajan työn luonteesta
• Antaa opiskelijoille positiivisia
opetuskokemuksia

Mentoritoiminnan hyödyt mentoroitavalle

Mentoritoiminnan hyödyt mentorille

Mentoritoiminnasta on tehty paljon tieteellistä tutkimusta, mutta se on etupäässä liittynyt työelämässä aloittavien opettajien tukemiseen. Mentoriopettajatoiminnalla voidaan
kuitenkin mahdollisesti tukea myös aineenopettajaopiskelijoiden ammatillista kasvua –
juuri tätä AAKE-hankkeessa halutaan myös
tutkia!

Mentorointitoiminnan hyödyt eivät rajoitu
pelkästään mentoroitaviin. Useissa tutkimuksissa on todettu, että toiminnan tuloksena toiminta voi tukea myös mentoriopettajien ammatillista kehittymistä. Mentoritoiminnassa
on mahdollisuus reflektoida omaa toimintaa
ja tarkastella kriittisesti omia toimintamalleja.
Toisaalta tämän prosessin on havaittu myös lisäävän mentoriopettajien luottamusta omaan
osaamiseen ja ammattitaitoon. Toiminta voi
kehittää myös mentoriopettajan kommunikointi- ja yhteistyötaitoja.

Mentoritoiminnan hyödyt mentoroitavalle
liittyvät erityisesti ammatillisen kasvun tukemiseen. Mentoroitavan itsetunto kohenee ja
luottamus omaa osaamista kohtaan vahvistuu. Lisäksi on todettu, että kyky reflektoida
omaa toimintaa ja kyvyt ratkaista erilaisia
opetukseen liittyviä ongelmia kehittyvät mentoritoiminnan tuloksena. Mentoritoiminta voi
auttaa myös kehittämään ryhmänhallintataitoja sekä säätelemään omaa ajankäyttöä ja
työmäärää.
Mentorin on havaittu olevan mentoroitavalle
kuitenkin ensisijaisesti emotionaalinen ja psykologinen tukihenkilö, joka voi auttaa mentoroitavaa integroitumaan koulun työyhteisöön.
Kouluympäristössä on paljon
hiljaista tietoa, jota mentori
voi välittää eteenpäin. Lisäksi mentoritoiminnan on huomattu
vähentävän mentoroitavien alanvaihtoa ja edistävän sitoutumista
opettajan työhön.

Mentorointi ei ole vain yksipuolista tiedon siirtämistä mentorilta mentoroitavalle. Myös
mentoriopettaja voi oppia jotain mentoroitaviltaan! Aikaisempien tutkimusten perusteella
mentorina toimineen opettajat ovat saaneet
toiminnan tuloksena uusia ideoita ja näkökulmia omaan opetukseensa. Myös oma opetusnäkemys on selkeytynyt ja vahvistunut toiminnan tuloksena. Yhtenä käytännön hyötynä on
havaittu esimerkiksi tieto- ja viestintäteknologisten taitojen ja työkalujen omaksuminen
mentoroitavilta.
Useimmat mentoriopettajat ovat kokeneet
kuitenkin toiminnan ensisijaiseksi hyödyksi
sen, että he pystyvät auttamaan tulevia opettajia kehittymään ammatillisesti. Monet mentoriopettajat ovat myös todenneet innostuneensa uudelleen opettamisesta ja opettajan
työstä. Parhaimmillaan mentoritoiminta auttaa tukemaan koko kouluyhteisön ammatillista kehittymistä ja hitsautumista yhtenäiseksi työyhteisöksi.

Mentoritoiminnan haasteet
Mentoritoiminnassa on myös paljon mahdollisia sudenkuoppia, jotka voivat estää mentoritoiminnan tavoitteiden saavuttamista. Kaikkein keskeisintä on, että mentoriopettaja on
mukana omasta tahdostaan – siksi myös
AAKE-hankkeeseen osallistuvat mentoriopettajat koostuvat vapaaehtoisesti mukaan ilmoittautuneista opettajista. Mentoriopettajan sitoutumista edistää rahallinen korvaus tai
muu korvaus lisääntyneestä työmäärästä.
AAKE-hankkeeseen osallistuvat mentoriopettajat saavat toiminnastaan todistuksen, ja toiminnan voi pääsääntöisesti hyväksyttää
VESO/TESO-päivänä omassa oppilaitoksessa.

Joskus mentoritoimintaa voi hidastaa kommunikaation puute. Erityisesti mentoroivalle on
tärkeää tietää, että mentoriopettajaan saa
tarvittaessa yhteyden ja että mentori vastaa
heidän viesteihinsä. Tämän vuoksi ensimmäisen tapaamiskerran yhteydessä järjestettävälle haastattelulle kannattaa varata riittävästi aikaa. Hankkeessa osa opiskelijoista laatii
myös opetusmateriaalia mentoriopettajan
käyttöön sekä järjestää heille vierailun yliopistolle. Ensimmäisen tapaamisen yhteydessä
kannattaa sopia näihin liittyvistä aikatauluista
ja siitä, miten mentoriopettaja viestii opiskelijoiden kanssa.
Mentoritoiminnassa on tärkeää se, että mentorin ja mentoriopettajan välisessä vuorovaikutuksessa molempien osapuolten on mahdollista vapaasti kertoa omista ajatuksistaan
ja kokemuksistaan. Hyvä mentorointi ei keskity pelkästään käytännön vinkkien ja toimintatapojen siirtämiseen eteenpäin, vaikka nekin ovat joskus tärkeitä. Keskeistä on niiden lisäksi tarttua myös yleiseen pedagogiseen keskusteluun ja omien kokemusten ja havaintojen analysoimiseen. Hyvä mentori haastaa
mentoroitavan ajatuksia ja rohkaisee häntä
ajattelemaan uudella tavalla.
Mentoriopettajalla on oikeus myös saada tukea mentorina toimimiseen. Tämän materiaalin tarkoituksena on ensisijaisesti selventää,
mistä mentoritoiminnassa on kyse ja valottaa
mentoriopettajatoiminnan tavoitteita. Hankkeen työntekijät ovat aina mentoriopettajan
käytettävissä ja auttavat mielellään erilaisissa
kysymyksissä ja ongelmatilanteissa. Jos jokin
on epäselvää, älä epäröi ottaa yhteyttä!

Eväitä onnistuneeseen mentorointiin
Millainen mentorointisuhde on toimiva?
Toimivan mentorointisuhteen avaimena on,
että sekä mentori että mentoroitava ovat halukkaita osallistumaan toimintaan ja pystyvät
sitoutumaan siihen. Hyvä mentori ja mentoroitavat tavoittavat toisensa helposti. Toimivassa mentorointisuhteessa sekä mentori että
mentoroitavat luottavat toisiinsa ja tuovat
avoimesti esiin mentorointiin liittyviä ajatuksiaan. Jos mentorisuhde on ollut hedelmällinen,
se voi jatkua jossain muodossa myös varsinaisen mentoroinnin jälkeen!
Hyvä mentorointi on tavoitteellista toimintaa,
mutta ulkoa asetetut tavoitteet eivät saa ohjata liikaa toiminnan ja keskustelun suuntaa.
Mentoritapaamissa on toisinaan mielekästä
antaa keskustelun rönsyillä myös hieman aiotun aihepiirin ulkopuolelle, jos sekä mentori
että mentoroitavat kokevat sen itselleen hyödylliseksi. Erityisen onnistuneeksi mentorointi
on koettu, jos vuorovaikutus on ollut reflektoivaa ja molemminpuolista.

Mentoroinnissa on myös huomioitava mentoroitavien taso ja aikaisempi kokemus. Tässä
hankkeessa mukana olevat opiskelijat ovat
hankkimassa ensimmäisiä kokemuksiaan
opettamisesta ja opettajan työstä. Tutkimusten perusteella monella aloittavalla aineenopettajaopiskelijoilla saattaa olla hyvin perinteisiä käsityksiä hyvästä opettamisesta ja
opettajan roolista. Usein opettaja ymmärretään tiedon välittäjäksi, jonka tehtävänä on
vain aineen sisältöjen ahtaminen oppilaiden
muistiin. Sen sijaan opettajan kasvatustehtävää ja sen merkitystä opettajan työn kannalta
voi olla vielä vaikeaa hahmottaa opintojen
tässä vaiheessa. Kannattaakin aktivoida opiskelijoita kertomaan heidän käsityksistään ja
haastaa heitä ajattelemaan uudella tavalla!

Hyvä mentoriopettaja:
•
•
•
•
•
•
•
•

on opiskelijan emotionaalinen ja psykologinen tuki
on hyvä kuuntelija
on kiinnostunut opiskelijoista
on luotettava ja vastuullinen
haastaa opiskelijoita pohtimaan ja uudistamaan omia käsityksiään
ei anna pelkästään valmiita reseptejä ja ohjeita
antaa sekä käytännön esimerkkejä että yleisiä kokemuksia opettajan työstä
pohtii myös omia vahvuuksiaan ja heikkouksiaan

Mentoriopettajan toiminta hankkeessa
1. Mentoriopettajan haastattelu
Hankkeessa aineenopettajaopiskelijat tulevat
haastattelemaan mentoriopettajaa. Itse haastattelu voidaan toteuttaa esimerkiksi koulussa, mutta sille kannattaa etsiä rauhallinen
ympäristö. Haastatteluun kannattaa varata aikaa noin tunnin verran, mutta tarvittaessa se
voi jatkua pidempään tai loppua aikaisemmin.
Haastattelun ei tarvitse noudattaa virallista
kaavaa ja se voi olla rakenteeltaan vapaamuotoinen. Aluksi sekä mentori että opiskelijat
voivat esittäytyä ja kertoa hieman omasta
taustastaan. Keskustelun voi aloittaa esimerkiksi kysymällä opiskelijoilta, mikä on saanut
heidät ryhtymään opettajaksi.

Opiskelijoilta kannattaa keskustelun alussa kysyä, millaisia tavoitteita heillä on tapaamiselle
ja millaisista aihepiireistä he haluaisivat keskustella. Aihepiireissä ei tarvitse pysytellä tiukasti, etenkään, jos keskustelu liittyy opettamiseen tai opettajan työhön.
Keskusteluaihepiireinä voivat toimia esimerkiksi seuraavat aiheet:
- Opettajan työtehtävät
- Opetuksen suunnittelu
- Koulun ammatillinen yhteisö
- Oman asiantuntijuuden kehittäminen
ja täydennyskoulutukset
- Muutokset opettajan työssä ja tulevaisuuden haasteet
- Työhyvinvointi ja omasta hyvinvoinnista huolehtiminen
- Ilonaiheet työssä, mikä auttaa jaksamaan?
- Omaan työuraan vaikuttaneita kokemuksia
Vinkkejä haastatteluun:
- Varaa riittävästi aikaa!
- Keskustelkaa myös yleisemmin opetuksesta, ei pelkästään käytännön
opetusvinkeistä.
- Pienet harhapolut keskustelun aiheesta eivät haittaa, jos asia liittyy
opetukseen.
- Keskittykää niihin asioihin, mitkä teidän mielestänne ovat tärkeitä ja kiinnostavia.
- Anna myös mentoroitaville mahdollisuus kertoa omista näkemyksistään.

2. Oppitunnin seuraaminen
Mentorointiin liittyen opiskelijat käyvät seuraamassa yhden mentoriopettajan oppitunnin. Oppitunnin seuraaminen on luontevaa
järjestää samassa yhteydessä kuin haastattelun, mutta tarvittaessa ne voi järjestää myös
eri ajankohtina. Koululla vierailevista opiskelijoista kannattaa kertoa oppilaille esimerkiksi
edellisellä tunnilla. Opiskelijoilla voi olla myös
kouluvierailun yhteydessä oppituntiin liittyviä
seuraamistehtäviä.
Opiskelijoiden seuraamaa oppituntia ei tarvitse mitenkään erityisellä tavalla valmistella.
Olisi hyvä, että opiskelijat näkisivät myös ”tavallisia” oppitunteja, sillä monesti oppituntien
seuraaminen rajoittuu ohjattuihin opetusharjoitteluihin ja normaalikouluihin, jossa opetus
on usein luonteeltaan muista kouluista hieman poikkeavaa (etenkin opetusharjoitteluiden aikaan). Omaa oppituntiaan tai opetustapaansa ei tarvitse hävetä!
3. Pedagoginen kahvila 8.3.2018
AAKE-hankkeessa järjestetään pedagoginen
kahvila torstaina 8.3.2018 klo 16:00–17:30.
Pedagoginen kahvila on tarkoitettu hankkeeseen osallistuvien opiskelijoiden ja mentoriopettajien kohtaamispaikaksi ja siellä mentoriopettajat ja opiskelijat pääsevät tapaamaan toisiaan. Kahvilaan ovat tervetulleita
mentoriopettajien ja opiskelijoiden lisäksi
myös muut aihepiiristä kiinnostuneet opettajat! Kahvila on maksuton ja siihen sisältyy kahvitarjoilu.

4. Oppimateriaalin suunnittelu opiskelijoiden kanssa
Hankkeeseen osallistuvat opiskelijat työstävät
kursseilla opetusmateriaalia mentoriopettajien toivomista aihepiireistä. Voit jo haastattelun yhteydessä esittää toiveita siitä, mistä haluaisit opetus- tai oppimateriaalia. Myös hankkeessa järjestettävä vierailu voi liittyä samaan
aihepiiriin.
Opiskelijat laativat oppimateriaalia suorittamansa kurssin yhteydessä. Opiskelijat tuottavat opetusmateriaaliin sekä kirjallista materiaalia että tehtäviä. Opiskelijat julkaisevat opetusmateriaalin
hankkeen
blogissa
(http://blogs.helsinki.fi/aake-hanke/materiaalit/) ja lähettävät sen myös mentoriopettajalle kommentoitavaksi.
Toivomme, että mentoriopettajat voivat antaa opiskelijoille lyhyen palautteen oppimateriaalista. Palautteessa voi kommentoida esimerkiksi materiaalin selkeyttä ja ymmärrettävyyttä sekä sopivuutta opetuskäyttöön.

5. Vierailun suunnittelu (vain biologian opiskelijat)
Opiskelijat toteuttavat opettajille vierailun
Helsingin yliopistolle keväällä 2018. Ensisijaisesti vierailut pyritään toteuttamaan toukokuussa 2018, mutta vierailut voidaan järjestää
myös muulla tavoin. Vierailun ohjelma räätälöidään opettajan toiveiden ja aikataulujen
mukaisesti.
Alustavasti mahdollisista vierailuajankohdista
voi keskustella opiskelijoiden kanssa jo haastattelun yhteydessä, mutta ajankohta kannattaa lyödä lukkoon viimeistään huhtikuun aikana. Parhaiten vierailut järjestyvät aikavälillä
7.5.–25.5., mutta tarvittaessa vierailu voidaan
järjestää myös jonain toisena ajankohtana.
Hankkeeseen osallistuvat biologian opiskelijat
laativat vierailusta opettajan toiveiden perusteella alustavan tuntisuunnitelman, jonka he
palauttavat kurssin ohjaajalle ja mentoriopettajalle viimeistään 6.4. Tämän jälkeen opiskelijat kommentoivat toistensa tuntisuunnitelmia ja saavat siitä palautetta kurssin opettajilta. Myös mentoriopettaja voi antaa palautetta tuntisuunnitelmasta, esimerkiksi
kommentoimalla sen toteuttamiskelpoisuutta, aikataulua sekä soveltuvuutta ryhmälle. Kyseessä on opiskelijoiden ensimmäinen tuntisuunnitelma, johon tehdään vielä viilauksia palautteen perusteella.
Opiskelijat palauttavat lopullisen tuntisuunnitelman kurssin opettajille ja mentoriopettajalle ennen vierailua, mutta kuitenkin viimeistään 4.5.2018.

6. Vierailu yliopistolle
Aineenopettajaopiskelijat toteuttavat vierailun mentoriopettajan ryhmälle Helsingin yliopistolle. Vierailut järjestetään ensisijaisesti
BioPop- ja Geopiste-tiedeluokissa (biotieteiden ja maantieteen opetuksen tiedeluokat).
BioPop-tiedeluokka sijaitsee Viikin kampuksella ja Geopiste Kumpulan kampuksella. Ensisijaisesti biologian opiskelijoita mentoroineet
opettajat vierailevat Viikissä ja maantieteen
opiskelijoita mentoroineet Kumpulassa. Tarvittaessa vierailu voidaan toteuttaa myös jollakin muulla opettajan toivomalla tavalla.
Mentoriopettaja voi esittää toivomuksia vierailun aihepiiristä ja toteutettavista aktiviteeteista. Opettajan toiveet pyritään ottamaan
huomioon mahdollisuuksien mukaan. Vierailun suositeltu kesto on 90–180 minuuttia,
mikä kannattaa huomioida vierailun aihepiiriä
suunniteltaessa.
Vierailuun voi sisältyä esimerkiksi kokeellisia
töitä, maastotutkimuksia, asiantuntija- tai laboratoriovierailuja sekä muita harjoituksia.
Kaikkiin vierailuihin sisältyy kuitenkin toiminnallinen osuus eli ne eivät voi olla pelkkää luennointia. Maantieteen osalta vierailun toteuttajina voi olla myös muita kuin mentoroitavana olleita opiskelijoita.

7. Palautteen antaminen
Vierailun jälkeen mentoriopettajilta kerätään
palautetta opiskelijoiden toteuttamasta vierailusta. Opiskelijoille kannattaa antaa rakentavaa palautetta, sillä monella heistä ei ole
vielä aikaisempaa opetuskokemusta!
Mentoriopettajilta kerätään myös kootusti lomakemuotoinen palaute mentorointitoiminnasta ja hankkeen toimintatavoista. Kysely lähetetään opettajille e-lomakkeella. Opettajat,
jotka osallistuvat tutkimushaastatteluun, voivat antaa palautetta hankkeesta myös tutkimushaastattelun yhteydessä.

8. Hankkeessa toteutettava tutkimus- ja kehittämistyö
Hankkeessa tehdään tutkimus- ja kehittämistyötä, jonka tavoitteena on kehittää hankkeen
toimintaa ja saada tietoa opettajien ammatillisesta kehittymisestä. Hankkeeseen osallistuvia mentoriopettajia voidaan pyytää tutkimushaastatteluun, jos he ovat suostuneet siihen. Suostuminen ei ole edellytys hankkeeseen osallistumiselle.
Tutkimushaastattelu toteutetaan lähitapaamisena ja sen arvioitu kesto on noin 30-45 minuuttia. Haastattelut nauhoitetaan tutkimustarkoituksia varten ja aineistoa säilytetään
luottamuksellisesti ja tietoturvallisesti siten,
että se ei ole tutkimusvaiheessa muiden kuin
hankkeen tutkijoiden saatavilla. Ennen julkaisua aineisto pseudonymisoidaan, mikä tarkoittaa sitä, että julkaistavasta tutkimuksesta
ei voi tunnistaa tutkimuskohdetta. Haastattelut toteutetaan kevään 2018 aikana ja niiden
aikataulu sovitaan myöhemmin erikseen. Tutkimuslupaa tutkimushaastatteluun kysytään
mentoriopettajille lähetettävällä e-lomakkeella.
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