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Osa 1: Mitä tulevaisuudesta ennakoidaan? 

Ainut varma tulevaisuudessa on MUUTOS
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Muutostrendejä maailmassa
 Perusopetuksessa (K12) laadukkaat opetussuunnitelmat
 (kriittinen ajattelu, monimutkaisten ongelmien ratkaisukyky jne)
 Korkeakouluissa siirtyminen online oppimiseen
 Työelämässä virtuaalioppiminen
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Koulutusyritysten tuotekehitys koulutuskentällä

 Sisältö (printtikirjasta  digitaaliseen, hyvä sisältö, kohti avoimin 
opetussisältöihin)

 Alusta ( kyky analysoida, kyky personoida ja muutoskykyinen)
 Arviointi (monivaihtoehdoista kohti innovatiivisia kysymyksiä)
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Applications of AI in education in 2017

 AI for grading students’ written answers 
 Bots that answer students’ questions (AI asks a question, the 

student answers it in natural language, and the AI evaluates the 
answer and provides instant tutoring feedback. DoNotPay bot is 
now able to help people file lawsuits against Equifax.

 Virtual personal assistants that tutor students
 Virtual reality and computer vision for immersive, hands-on 

learning
 Simulations and gamification with rich learning analytics

https://donotpay-search-master.herokuapp.com/
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OECD Employment Outlook 2017
 job polarization
 the OECD estimates that only nine percent of jobs across the 

35 OECD nations are at high risk of being automated,
 new technologies creating at least as many new jobs as they 

displace.
 The biggest threat is that our educational institutions won’t be 

able to keep pace with new skills demands.

http://www.oecd.org/employment/oecd-employment-outlook-19991266.htm
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Competencies workers need to compete

There are two types of competencies that will be needed:
 “technical” (related to deep knowledge of a specific domain) and 

 ”transversal”
 skills (creativity, critical thinking, communication, collaboration)
 character (mindfulness, curiosity, courage, resilience, ethics, 

leadership)
 meta-learning (growth mindset, metacognition)



Maarit Rossi, maarit.rossi@pathstomath.com





Global Teacher Prize 2016

2.8 million Syrian children and between 50 and 80 per cent of 
the 360,000 school-aged refugee children in Lebanon are out of 
school



Global Teacher Prize 2017

How do we create ‘real’ global 
citizens?



YK: n kestävän kehityksen tavoitteet



WHO IS CHANGING THE WORLD? 2019

'How do we prepare young people for the 
world of 2030 and beyond?‘ 2018



Osa 2. Maailma muuttuu – entä oppilaitokset ja 
miten?
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Muutos
• Koulukulttuurin muutos
• Löydettävä ratkaisu nykyiseen opetusnäkemykseen
• löydettävä ratkaisu yksilölliseen opettajakulttuuriin

 Individualistinen opetuskulttuuri
 klikkiytyminen
 yhteisöllisyys (aito, spontaani)
 järjestetty kollegiaalisuus (yhteistyötä ohjataan muodollisesti
 liikkuva mosaiikki

• Mitä muutos merkitee opettajille ja mitä opiskelijoille/oppilaille? 

Maarit Rossi, maarit.rossi@pathstomath.com



Muutosjohtajuus

• Monimutkaisessa ja kaoottisessa maailmassa myös koulun 
kehittäminen on kompleksista ja kaoottista.

Maarit Rossi, maarit.rossi@pathstomath.com



• Online teacher training
• Workshops
• Intensive

Training Program



Osa 3: Fokuksessa oppilaan ja opettajan muuttuva 
vuorovaikutussuhde

Mitkä ovat opetuksen sisällöt ja opiskelutavat
Mitkä ovat opetuksen sisällöt ja opiskelutavat?

Maarit Rossi, maarit.rossi@pathstomath.com
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Mitkä ovat opetuksen sisällöt ja opiskelutavat?





Mitkä ovat nyt ja huomenna metsäopetuksen 
opetuksen sisällöt ja opiskelutavat?

Mmitkä ovatitkä ovat opetuksen sisällöt ja 
opiskelutavat?





Fake News !?

• Suomen seitsemäs maaraportti YK:lle arvioi, 
että hiilinielumme supistuu 2030 mennessä 
4,2 tonniin hiiliekvalilenttia eli 1/9 
nykyisestä.

• Suomen metsiin sitoutuu enemmän 
hiilidioksidia kuin niistä vapautuu.
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10 Skills you’ll need in the workplace by 
2020

 10 Cognitive flexibility
 9 Negotiation
 8 Service orientation
 7 Judgement & decision 

making
 6 Emotional intelligence

 5 Coordinating with 
others

 4 People management
 3 Creativity
 2 Critical thinking
 1 Complex problem 

solving
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Kiitos
Maarit Rossi
 Top 10 Finalist: Global Teacher Prize 

2016
 Founder & CEO: Paths to Math Ltd.
 Phone: +358 400 906 344

www.pathstomath.com
Twitter: @pathstomath
Facebook: Paths to Math
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