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Nordic-Baltic Network in Higher Education  
Development -verkosto kokoaa pohjoismaalaiset 
opetuksen kehittäjät yhteen

Pohjoismaalais-balttilainen opetuksen kehittäjien verkosto on toiminut vuodesta 2008 lähtien. Mukana on pohjoismaalaisten opetuksen kehittäjien lisäksi virolaisia kollegoita. 
Verkosto on järjestänyt kongressien yhteydessä yhteisiä tapaamisia sekä yhden työpajan. Verkoston Facebook-ryhmässä on lähes 100 jäsentä.

Epävirallisia kokoontumisia  
vuodesta 2008 lähtien

Pohjoismaista osallistuu vaihteleva määrä opetuksen ke-
hittäjiä Peda-forumeiden Peda-forumin eli ICED:n (Inter-
national Consortium for Educational Development) jo-
ka toinen vuosi järjestettäviin konferensseihin. Vuonna 
2008 Salt Lake Cityssä järjestetyssä konferenssissa Ruotsin 
SwedNetin eli yliopistopedagogisen verkoston silloinen 
puheenjohtaja Klara Bolander-Laksov ehdotti, että kaikki 
pohjoismaista tulevat osallistujat kokoontuisivat konfe-
renssin yhteydessä yhteiselle lounaalle. Mukaan tapaa-
miseen tuli hieman toistakymmentä osallistujaa. Tästä 
tapaamisesta voidaan katsoa käynnistyneen pohjoismaa-
lais-balttilaisen opetuksen kehittäjien verkoston.

Vuonna 2010 Barcelonassa järjestetyssä konferenssissa 
pohjoismaalaiset ja balttilaiset opetuksen kehittäjät järjes-
tivät myös yhteisen lounaan. Tuolloisessa konferenssissa 
Ruotsista oli yli 60 osallistujaa ja Suomestakin yli 20. 
Epämuodollisessa lounastapaamisessa mukana oli noin 
40 opetuksen kehittäjää. 

Seuraava, jo virallisempi tapaaminen sovittiin pidettä-
väksi Tartossa tammikuussa 2011 kansainvälisen opetuk-
sen kehittämiskonferenssin yhteydessä, jonne virolaiset 
Barcelonassa kutsuivat erityisesti pohjoismaalaisia kolle-
goitaan.

Ensimmäinen työpaja vuonna 2011

Barcelonan keskustelujen pohjalta syksyn 2010 aikana 
alettiin Helsingin yliopiston toimesta sähköpostitse val-
mistella Tanskassa kesällä 2011 pidettävää pohjoismaista 

yliopistopedagogiikkakouluttajien työpajaa. Yhteistyön 
kieleksi sovittiin englanti. 

 Tartossa tammikuussa 2011 järjestetyn kongressin ”Uni-
versity teaching as a scholarship” (ks. http://primus.ar-
chimedes.ee/conference2011/index.php) yhteydessä pide-
tyssä pohjoismaisessa opetuksen kehittäjien kokouksessa 
suunniteltiin kesäkuussa 2011 Tanskassa järjestettävää 
työpajaa, päätettiin antaa verkostolle nimi ”Nordic-Baltic 
Network in Higher Education Development” ja perustet-
tiin verkostolle Facebook-ryhmä. Ryhmän sivut löytyvät 
verkoston nimellä Facebookista sekä osoitteesta https://
www.facebook.com/groups/152.

Verkoston ensimmäinen kolmipäiväinen workshop oli 
kesäkuussa 2011 Tanskassa. Mukana oli 39 yliopisto-ope-
tuksesta kiinnostunutta. Markku Ihonen raportoi worksho-
pista Peda-forum-lehden vuoden 2011 toisessa numerossa. 

Tammikuussa 2013 Tallinnassa pidetyssä kongressissa 
”Higher education – higher level learning” (ks. http://
primus.archimedes.ee/conference2013/?index.php) järjes-
tettiin Nordic-Baltic-verkostokokous, jossa sovittiin, että 
seuraava workshop järjestetään Ruotsissa. Työpaja jär-
jestettiin Lundissa 3.–4.12.2013, ja siihen osallistui 35 
opetuksen kehittäjää kaikista pohjoismaista ja Virosta. 
Seuraava workshop sovittiin järjestettäväksi joulukuussa 
2014 Helsingissä, jolloin järjestäjänä on Helsingin yliopisto.
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