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Vierailut normaalivuosina
- 17 suomenkielistä ja 2 ruotsinkielistä 24 

hengen ryhmää vuosittain, tähän 
mennessä:

- 5876 opiskelijaa yhteensä 376 koulusta
- 1301 opettajaa joko lukioryhmän mukana tai 

erillisellä opettajakurssilla 
- yhteensä 243 koulusta

- 3 päivän vierailuohjelma
- Ei vierailuja lukuvuosina 2020-2021, 

2021-2022
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Ryhmien valmistautuminen
- Lukion fysiikan kurssit
- Oma valmistava kurssi
- Vierailu yliopistolle HY, JY, Turku
- Vierailut TYKS, Olkiluoto
- CERN-seminaari
- Yhteisiä tapaamisia
- Luentoja “CERN-alumneilta”
- Tutkielmia
- Ryhmätöitä
- Kesäläksyjä
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Opitun syventäminen

Yhteydet yliopistoihin

Yhteydet yritysmaailmaan

Yhdessä oppiminen

Itsenäinen oppiminen



Palautekeskustelusta poimittua - oppilaat
- Yllätyin että ymmärsin luentoja, odotin että olisivat olleet liian vaikeita
- Ohjelmassa ei ollut “tylsiä” aiheita, kaikki kiinnostavia
- Luennoilta sai hyvän käsityksen minkälaista on tutkijan työ
- Selvisi käytännössä mitä fysiikalla tehdään
- Luennoitsijat olivat helposti lähestyttäviä, vastasivat kysymyksiin kattavasti, innostuneita ja heillä oli aikaa kertoa meille asioista 

mitä tekevät ja tutkivat
- Teorialuento, aihe vaikea mutta luennoitsija teki asian ymmärrettäväksi - laskujen monimutkaisuus
- Hiukkaskiihdytinluennon aikana ryhmän aktivointi pohdiskeluun
- CERNissa on muutakin kuin LHC
- Vierailu konepajaan – koneet ei massatuotantoa ja ne tehdään CERNissä paikan päällä
- CMS, “olo oli kuin kärpäsellä, tiesin että koeasema on iso mutta todellisuus yllätti”
- Monta erilaista tutkimusasemaa
- Kuinka paljon tutkimukseen liittyy eri vaiheita
- Kansainvälisyys, paljon työntekijöitä, paljon suomalaisia
- Paljon eri alojen asiantuntijoita, tietoa ja taitoa
- CERNin alueen laajuus ja paljon vanhoja rakennuksia
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Tutkijat, tutkimus

Monipuolisuus, laajuus



Palautteesta poimittua - opettajat
● Konetekniikan luento, CERNissa monia ammattialoja
● Luennoitsijat oli valittu monipuolisesti eri aloilta
● Ohjelma monipuolinen ja vaihteleva - olimme kolmen päivää flow -tilassa
● Multimediaesitykset 
● Oli hienoa, että jokaiseen päivään sisältyi sekä luentoja että koeasemalla käynti

● Oli hienoa saada luennoitsija mukaan lounaalle ja jatkaa keskustelua
● Parasta oppilaanohjausta mitä lukiossa voi ikinä saada
● CERN-tiedeopiskelu on hieno mahdollisuus suomalaisille lukiolaisille. Olisi toivottavaa, että projekti jatkuisi ennallaan

● Työskentelytapa hiukkaskiihdytinluennolla oli innostava ja sai paljon positiivista palautetta opiskelijoilta
● Luennoissa oli kivasti kokeiltu erilaisia opetusmenetelmiä luennoinnin ohella, ja mukana oli myös osallistavampaa toimintaa

● Tämä oli yksi parhaista vierailuista CERNiin, joilla minä olen ollut mukana.
● Ohjelma kehittynyt, uusia luennoitsijoita
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Opetusmenetelmät

Monipuolisuus, vaihtelevuus

Vaikuttavuus

Kehitys



CERNin Science Gateway -projekti
Rakentaminen alkanut 2021, otetaan käyttöön 2023

- Näyttelytiloja
- Työpajoja
- Education labs:
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Tämänhetkinen tilanne CERNissä - vierailut
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Tämänhetkinen tilanne CERNissä - työntekijät
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Materiaalia korvaavaan toimintaan
● Virtuaalivierailut CMS-koeasemalle
● CERN-luennot
● Vierailut kouluissa - fyysisesti/virtuaalisesti
● Perehdyttämispaketti 

○ CERN-tietoa koottuna yhdelle sivustolle
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Avoin data -toiminta
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Taustaa
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● Toiminta on lähtenyt mahdollisuudesta käyttää hiukkasfysiikan avointa 
dataa opetuksessa

○ CERN-tiedeleirien kautta opettajakunnan kiinnostus aiheeseen suuri
○ Koulutuksia vuodesta 2017

● Käytetyt työkalut ja opettajien kiinnostus innosti kokeiluihin muiden 
oppiaineiden ja avoimen datan aineistojen parissa

○ Esimerkkiaineistoja eri aihepiireistä toteutettiin 2019 - 2020 Opetushallituksen 
valtionavustuksella tiedekasvatuksen edistämiseen.

○ Toimintaa jatkuu nyt 2021-2021 Opetushallituksen valtionavustuksella innovatiivisten 
digitaalisten oppimisympäristöjen kehityshankkeessa

■ materiaalit myös ruotsiksi
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Opittua: Onnistumisen avaintekijät
● Lähtökohta: opettajien kiinnostus

○ Painotetaan datataitojen tärkeyttä yli ainerajojen
○ Annetaan opettajille edellytykset käyttää työkaluja ja kehittää materiaalia itsenäisesti, 

mutta ollaan apuna ja tukena
○ Emme tee tätä hiukkasfysiikan PR-toimintana

● Edellytykset
○ Relevantit kontaktit kouluihin - OPH:n valtionavustuksen kautta
○ Kohdennettu koulutus - esim. syksyllä Korsholmin ja eilen Otaniemen lukiossa
○ Kehitetään materiaali yhdessä opettajien kanssa heidän tarpeidensa mukaan ja 

autetaan kurssin dataosan vetämisessä jos on tarve.
○ Tiimityö - tehokasta ja palkitsevaa
○ Vastuuvetäjä ja 1-2 harjoittelijaa minimi että saadaan toiminta juurtumaan kouluihin.

● Peitsa Veteli kertoo lisää.
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Open Science Award 2021!
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https://www.helsinki.fi/fi/uutiset/yliopisto/helsingin-yliopisto-antoi-tunnustuksen-tutkimusaineistojen-avaamisen-ja-uudelleenkaytettavyyden-edistajilles

https://www.helsinki.fi/fi/uutiset/yliopisto/helsingin-yliopisto-antoi-tunnustuksen-tutkimusaineistojen-avaamisen-ja-uudelleenkaytettavyyden-edistajille


Kiitokset! Kysymyksiä?
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