
REKTORSDAGARNA - PRELIMINÄRT PROGRAM
Jyväskylä 23-24 oktober 2019

Onsdag 23 oktober

Huvudbyggnaden, Jyväskylä universitet (lunch och vissa programpunkter i närliggande byggnader)

Kl 11.10   Välkommen! Minna Lindberg, sakkunnig inom undervisning och kultur, Kommunförbundet.

Kl 11.15 Yhteisöllinen johtajuus monimutkaistuvissa ja dynaamisissa koulutusympäristöissä (kollektivt
ledarskap i komplicerade och dynamiska utbildningsomgivningar).

Professori Jäppisen esityksessä avataan yhteisöllisen johtajuuden käsitettä sekä tutkimuksen että
käytännön esimerkkien kautta ja hahmotetaan yhteisöllisen johtajuuden mahdollisuuksia vastata niihin
koulutuksen haasteisiin, joita yhteiskuntamme jatkuva muutos tuottaa.

Aini-Kristiina Jäppinen toimii koulutusjohtamisen professorina Jyväskylän yliopiston kasvatustieteiden ja
psykologian tiedekunnassa. Jäppisellä on opettaja-, vararehtori- ja koulun kehittämisen taustan lisäksi lähes
kaksikymmenvuotinen tutkimuskokemus johtajuudesta ja johtamisesta erilaisissa koulutuskonteksteissa.
Jäppisen erityisiä tutkimusintressejä ovat yhteisöllisen johtajuuden dynamiikat ja prosessit ja muutoksessa
johtaminen.

Kl 12.15 Lunch

Kl 13 Workshop i utbildningsledarskap i en komplicerad och dynamisk omgivning.

Vi arbetar vidare utgående från förmiddagens föreläsning: Flippad anvisning, egna analyser och
diskussioner i smågrupper och i hela salen kring art of hosting och undersökande ledarskapsstil.

Mika Risku arbetar som förman för Institutet för utbildningsledarskap vid Jyväskylä universitet. Han har
varit med Institutet i olika roller sedan dess början i 1996. Under åren 1993-2008 arbetade han som
högstadie- och gymnasierektor. I 2008 började han arbeta fulltid vid Institutet. Vid tillfället är hans speciella
intressen GRYNING-/KAJO-projektet, som försöker etablera en helhetslösning för utbildning i
utbildningsledarskap i Finland, och EEPN-projektet, som försöker utveckla EUs utbildninsgpolitik

Kl 14.15 Kaffepaus

Kl 14.30-16

Parallellprogram 1A:

Ökad jämlikhet mellan språkgrupperna gällande specialpedagogiskt material och fortbildning

- Självregleringsfärdigheter: Självregleringssvårigheter har visat sig ha en negativ effekt på framtida
utbildningsnivå, välmående och arbetsliv. I den här sessionen presenteras kortfattat hur
självregleringssvårigheter tar sig uttryck i skola och dagvård, hur man kartlägger dem och vilken
sorts stöd visat sig vara effektivt.



- Matematiksvårigheter: Trots den stora mängd undervisning inom matematik så går fortfarande en
viss mängd elever ut grundskolan utan de grundläggande färdigheter som behövs i vardagen. I den
här presentationen går vi kortfattat igenom de senaste rönen om matematiksvårigheter, hur man
kan främja barns och ungdomars utveckling och lärande inom matematik samt hur man kartlägger
matematiksvårigheter, vilka material det finns nu och vad som är på kommande för screening och
testning. Vi berör också framgångsrika metoder och förhållningssätt som stöttar och främjar
elevers engagemang och motivation för matematik.

Henrik Husberg, pedagogie magister, projektforskare vid Niilo Mäki Institutet och doktorand vid Helsingfors
universitet

- Vad vet vi nu om läs-och skrivutvecklingen hos finlandssvenska en- och tvåspråkiga elever?
Forskningsresultat från det fyraåriga ILS-projektet (InLärning och Stöd i finlandssvenska skolor och
daghem) som genomförts vid Niilo Mäki Institutet i Jyväskylä presenteras.

Pia Vataja, PeM, projektforskare vid Niilo Mäki Institutet, doktorand i pedagogik vid Jyväskylä universitet.

- Hur kan vi stöda de finlandssvenska eleverna med hjälp av ILS-projektets kartläggningsmaterial? De
material som utarbetats inom ILS-projektet presenteras i korthet.

Ann-Katrine Risberg, PeM, projektforskare vid Niilo Mäki Institutet, doktorand i specialpedagogik vid Åbo
Akademi.

Parallellprogram 1B:

- Koulujen johtaminen kohti inklusiivisuutta. Hanna-Kaisa Pekkarinen, JYU, Merja Koivisto, Valteri.
- Vad i det finländska utbildningsledarskapet fungerar utomlands, och varför? Kati Loponen,
Educluster

Kl 16 Bensträckare

Kl 16.15-17

Parallellprogram 2A:

- Läsfärdighet bland skolelever och vuxna i Finland: resultat från internationella utvärderingar PIRLS,
PISA och PIAAC. Pedagogiska forskningsinstitutet vid Jyväskylä universitetet har genomfört flera
kvantitativa utvärderingar som gäller läsfärdighet. Föreläsningen presenterar hur läsfärdighetens
nivå i Finland ser ut enligt de senaste internationella komparativa studier PIRLS för fjärdeklassare,
PISA för 15-åringar och PIAAC för vuxna. Resultat för olika undergrupper i Finland liksom
språkgrupper eller flickor vs pojkar presenteras och diskuteras. Metodologi bakom läsprov i dessa
utvärderingar beskrivs och diskuteras kort.

Kari Nissinen, FT (statistik), universitetsforskare, Pedagogiska forskningsinstitutet vid Jyväskylä
universitetet

-
Parallellprogram 2B:

- Yrkesutbildningsreformen det största som hänt finländsk utbildning sedan grundskolereformen.
Lena Johansson, retkor, Axxell.

Kl 19-22 Middag i Juhlaravintola Savutuvan Apaja (busstransport till och från)



Torsdag 24 oktober

Kl 9-10 Studiebesök, gemensam transport från kl 8.30 (exakt info senare):

- Keski-Palokan koulu (alakoulu). Yhteisopettajuus ja aktiiviset tilat.
- Kilpisen Yhtenäiskoulu (yläkoulu). Kollektivt lärarskap i de högre klasserna.
- Jyväskylän Lyseon lukio. Teamstudier i nyrenoverade utrymmen.
- Valteri, oppimis- ja ohjauskoulu. Onerva - uudet oppimistilat haastaa toimintaa.
- Niilo Mäki Instituutti. Presentation av verksamheten, rundvandring.
- Gradia. Så arrangeras yrkesutbildningen i Jyväskylä
- Fria bildningen. Bildningsalliansen ansvarar för besöket.

Kl 10.15 Kaffeservering i huvudbyggnadens aula.

Kl 10.30 Avrapportering från studiebesöken.

Kl 11 Työhyvinvointi ja työn merkityksellisyys. Tutkija Johanna Rantanen, JYU.

Kl 12 Lunch.

Kl 12.30 Kouluyhteistyö rakentamassa uudistuvaa opettajuutta. Professori Mirja Tarnanen, JYU.

Kl 13.15 Vertaistuki koulussa. Professori Hannu Heikkinen, JYU.

Kl 14 Avslutning.


