Monialaista oppimista nuorten lähiympäristössä
OPSista tekoihin − opettajankoulutus alkaa Vantaalla!
Monialainen oppiminen peruskoulun yläluokilla on haaste opettajille ja kouluille. Aineenopettajille suunnattu
Pelissä yhteinen kaupunki! -koulutusohjelma tarjoaa teeman, pedagogisen tuen ja yhteistyömahdollisuuksia
oppimiskokonaisuuden toteutukseen.
Oppimiskokonaisuuden lähtökohtana on nuorten lähiympäristö, ja sen teemoja ovat kaupunkisuunnittelu,
osallisuus ja kestävä hyvinvointi kaupungissa. Tavoitteena on löytää toimivia ja innostavia ratkaisuja
monialaiseen oppimiseen ja kehittää aineenopettajien pedagogista osaamista ja yhteistyötä.
Koulutus alkaa Vantaalla marraskuussa 2016. Kokoa hyvä porukka ja ilmoita koulusi mukaan!

Koulutusohjelma ohjaa monialaisen oppimiskokonaisuuden suunnittelua
käytännönläheisesti ja vaihe vaiheelta. Ideana on, että yhdessä ja hyvin tehty
oppimiskokonaisuus palvelee koulua ja kehittyy edelleen useamman vuoden
ajan.
Koulutusohjelma alkaa marraskuussa 2016. Se muodostuu toiminnallisista
lähipäivistä ja suunnittelutyöstä, johon opetiimi saa struktuurin ja tuen
verkkokoulutuksesta. Vuorovaikutus muiden koulutusohjelmaan
osallistuvien koulujen kanssa tuo hyvät ideat ja ratkaisumallit kaikkien
saataville.
Oppimiskokonaisuuksien suunnitelmat laaditaan keväällä 2017. Niitä
kokeillaan ja arvioidaan kouluissa seuraavalla syyslukukaudella, ja
marraskuussa 2017 koulut eri puolilta maata kokoontuvat vielä jakamaan ja
juhlistamaan oppimista.
Koulutuksen toteuttavat Suomen ympäristöopisto SYKLI ja Oulun yliopiston
täydentävien opintojen keskus TOPIK yhteistyössä Vantaan
kaupunkisuunnittelun kanssa. Kouluilla onkin mahdollisuus tehdä
yhteistyötä kaupunkisuunnittelun asiantuntijoiden kanssa myös
oppimiskokonaisuuden suunnittelussa ja toteutuksessa. Opetushallituksen
rahoittama koulutus on maksuton.

Lisätietoa ja ilmoittautumisohjeet kääntöpuolella!

kaupunkipeli.fi

”Koulutus on ollut hyvä
kokemus ja itselleni tärkeä
uudistuvan OPS:n takia.
Koulutuksen avulla teemme
kouluumme monialaisen
kokonaisuuden, jota voimme
kehittää ja toteuttaa
useamman vuoden ajan.
Syklin ja kaupunkisuunnittelun
kanssa olemme ylittäneet
oppiainerajoja ja huomioineet
paikallisidentiteetin. Pyrkimys
on saada oppilaat mukaan
luomaan omasta asuinpaikasta parempaa.”
Tiina
Korson koulun opettaja
Vantaa

Koulutusohjelma
Orientaatiojakso | verkko ja vapaaehtoinen lähipäivä | marraskuu 2016
Viikon aikana 31.10.–4.11. liitytään verkko-oppimisympäristöön ja orientoidutaan monialaiseen oppimiseen.
Pelissä yhteinen kaupunki! -koulutusohjelmaan lukuvuonna 2015–2016 osallistuneet koulut kokoontuvat
Vantaan Tikkurilaan 3.11. Ohjelmassa on koulujen kokeiluja ja kokemuksia, MOK-tuuletusta ja sparrausta. Uudet
koulut ja opet ovat lämpimästi tervetulleita mukaan!
Alkuvauhdit | verkko-opinnot | marraskuu-joulukuu 2016
MOK - mitä ja miksi? -jaksolla tarkastellaan monialaisen oppimisen taustalla olevaa oppimisnäkemystä ja sen
tavoitteita. MOK haastaa koulun toimintakulttuurin -jaksolla tutustutaan erilaisiin tapoihin tehdä pedagogista
yhteistyötä ja organisoida monialainen oppimiskokonaisuus. Toteutusmuotoja ovat mm. videot ja keskustelu.
Oppimista ja osallistumista lähiympäristössä | 1,5 lähipäivää | tammikuu-helmikuu 2017
Pelissä yhteinen kaupunki! -työpajassa 24.1.2017 opitaan kaupunkisuunnittelua pelillisesti, rakentamalla
unelmien kaupunginosia ja keskustelemalla oman kaupungin asiantuntijoiden kanssa. Päivä inspiroi kaupungin
tutkimiseen ja monialaiseen oppimiseen.
Pedagogisessa ideapajassa iltapäivällä 2.2.2017 käynnistetään nuorten lähiympäristöön liittyvän monialaisen
oppimiskokonaisuuden suunnittelu. Verkko-oppimisympäristö tarjoaa taustatietoa, toimintaideoita ja
kokemuksia oppimisesta lähiympäristössä ja yhteistyöstä koulun ulkopuolisten toimijoiden kanssa.
Hyvin suunniteltu | suunnittelutyö | helmikuu-huhtikuu 2017
Verkkokoulutus antaa MOK:in suunnittelulle raamit ja ryhtiä. Kevään aikana MOK-suunnitelmat kehkeytyvät
vaihe vaiheelta. Kouluttajien tarjoama tuki ja muiden yhdessä jaetut ideat siivittävät työtä.
Toiveiden teemapajat | yksi päivä/paja | kevät-syksy 2017
Koulutuspaikkakunnilla toteutetaan muutamia toiminnallisia teematyöpajoja opettajien toiveiden mukaisesti. Ne
voivat käsitellä esimerkiksi kulttuuriympäristöjä, arkkitehtuurikasvatusta tai paikkatietoa opetuksessa - tietenkin
monialaisesti.
Kokeilemalla oppii | verkko ja yksi lähipäivä | syksy 2017
Oppimiskokonaisuudet toteutetaan kokeiluina kouluissa syyslukukaudella 2017. Kokemukset, juhlahetket ja
hudit jaetaan ja arvioidaan verkossa. Lopuksi koulut eri kaupungeista kokoontuvat jakamaan ja juhlistamaan
opittua. Mukaan kutsutaan opettajien lisäksi oppilaita ja kaupunkisuunnittelijoita kaikista koulutuskaupungeista.

Kiinnostuitko?

Ilmoita koulusi mukaan!

Koulutusohjelma alkaa Oulussa, Kuopiossa, Hyvinkäällä,
Espoossa ja Vantaalla marraskuussa 2016. Mukaan sopii 15–
25 opettajaa kustakin kaupungista.

Lähetä sähköposti 16.9.2016 mennessä osoitteeseen info@sykli.fi. Kerro koulun nimi, paikkakunta ja osallistuvien opettajien lukumäärä.

Koulutuksessa tähdätään opettajien yhteiseen oppimiseen
ja toimimiseen, joten siihen osallistutaan tiiminä. Mukaan
valitaan vähintään kolmen opettajan tiimejä, mutta
osallistujia voi olla paljon enemmänkin. Oppiaineita ei ole
rajattu. Maantieteen, yhteiskuntaopin ja kuvataiteen
opettajilla on teemaan erityisen paljon osaamista, joten
kannattaa ottaa mukaan ainakin joku heistä.

Kun koulutusryhmä saadaan kokoon, lähetämme ohjeet opettajien henkilökohtaiseen
ilmoittautumiseen.

Koska koulutuksen aikana valmistuva oppimiskokonaisuus ei
ole yksittäisen opettajan varassa, mukaan voi hyvin tulla
sellainenkin opettaja, jolla ei ole vielä varmuutta seuraavan
syksyn työkuvioista.

Maria Runonen, kouluttaja, SYKLI
p. 050 535 1001 | maria.runonen@sykli.fi

Lisätietoa:
Heli-Maija Nevala, kouluttaja, SYKLI
p. 050 3300 297 | heli-maija.nevala@sykli.fi

www.kaupunkipeli.fi/opettajankoulutus

