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Etelä-Suomi

Opetus ja kulttuuritoimi -vastuualue
Jakelussa mainituille

ULKOLUOKKA -koulutussarja
Tervetuloa Etelä-Suomen aluehallintoviraston ja Suomen ympäristöopisto SYKLI:n järjestämään koulutukseen

Ulkoluokan ABC 13.5.2019,
Heurekan ryhmätilaan (alfa, beta, gamma),
käyntiosoite Tiedepuisto 1, Vantaa, Tikkurila

Koulun piha ulkoluokkana 11.9.2019,
Hauhon yhtenäiskoulu, käyntiosoite Tanhuantie 2, 14700 Hauho

Metsä ulkoluokkana, 20.-21.9.2019
Nuuksion kansallispuisto, (sis. yöpymismahdollisuus luonnossa)
Nuuksiontie 84, 02820 Espoo
ULKOLUOKKA -koulutussarja on käytännönläheinen ja tarjoaa opettajille runsaasti ideoita sekä työkaluja koulun lähiympäristön hyödyntämiseen monipuolisena oppimisympäristönä. Koulutuksissa opitaan itse tekemällä ja kokemalla ulkona pihalla ja metsässä.
Koulutussarja on suunnattu perusopetuksen koulujen opetushenkilöstölle ja muille aiheesta kiinnostuneille.
Luonto on monipuolinen oppimisympäristö. Se mahdollistaa toiminnalliset, taiteelliset ja
tutkimukselliset työtavat. Luonnossa oppiminen kehittää itsetuntoa ja sosiaalisia taitoja ja
kohentaa mielialaa. Ulkoluokka on koulun piha, puisto tai läheinen metsä, jota käytetään
oppimiseen. Ulkoluokka on myös toimintatapa, joka lisää liikettä koulupäivään. Ulkoluokassa voi opettaa kaikkia oppiaineita eri vuodenaikoina.
Koulutussarja tarjoaa runsaasti käytännön vinkkejä ulkoluokkailusta kiinnostuneille opettajille. Yhdessä opetellaan käyttämään Loikkaa ulkoluokkaan -julkaisua esimerkkitehtävineen ja kokeillaan lajikorttileikkejä käytännössä sekä jaetaan ulkona opettamisen kokemuksia ja ideoita.
”Ulkoluokan ABC” -koulutus tarjoaa perusteet ulkoluokkailun aloittamiseen ja makupaloja monen eri oppiaineen ulko-opetuksesta. ”Koulun piha ulkoluokkana”koulutuksessa saat vinkkejä siihen, miten monin eri tavoin koulun pihaa voi muokata yhdessä oppilaiden kanssa ja hyödyntää opetuksessa. ”Metsä ulkoluokkana” koulutuksessa lähdetään ihan oikeaan metsään Nuuksion kansallispuistoon. Koulutus
tarjoaa valmiuksia suunnitella ja toteuttaa opetussuunnitelman mukaisia elämyksellisiä
opetuskokonaisuuksia metsää oppimisympäristönä hyödyntäen. Koulutussarja huipentuu vapaaehtoiseen yöpymiseen metsässä Nuuksion kansallispuistossa. Syklin #ULKOLUOKKA -hankkeen materiaalit; tuore LOIKKAA ULKOLUOKKAAN -opas sekä leikki- ja

lajikortit ovat maksutta ladattavissa www.ulkoluokka.fi/materiaalit/ -sivuilta. Varaathan
mukaan säänmukaiset varusteet, sillä koulutus tapahtuu pääosin ulkona.
Kouluttajina toimivat Suomen ympäristöopisto Syklin ulkona oppimisen asiantuntijat; kouluttaja Aulikki Laine ja koulutuspäällikkö Anna Kettunen.
Pyydämme sitovat ilmoittautumiset 13.5. -koulutuspäivään viimeistään 3.5.2019 ja
syksyn koulutuspäiviin viimeistään 30.5. Internetissä osoitteessa www.avi.fi/etela
kohdasta Ajankohtaista/Tapahtumat ja koulutukset.

JAKELU

Kristian Åbacka

Ann-Christin Mitts

Ylitarkastaja Kristian Åbacka

Suunnittelija Ann-Christin Mitts

Etelä-Suomen aluehallintoviraston alueen koulutuksen järjestäjät
Etelä-Suomen aluehallintoviraston alueen perusopetuksen koulut

Lisätiedot
_________________________________________________________
Mahdollinen ilmoittautumisen peruuntuminen ilmoitetaan
Susanna Schultzille: susanna.schultz@avi.fi
Osallistuminen
Tilaisuus on maksuton. Aluehallintovirasto tarjoaa tulokahvit.
Osallistujat vastaavat itse matka- ja ruokailukustannuksista.
Miten perille?
https://www.heureka.fi/info/saapumisohjeet/
Hauhon Yhtenäiskoulu, sijainti
https://www.haltia.com/fi/vieraile-and-info/kulkuyhteydet/
Yhteyshenkilöt, etunimi.sukunimi@avi.fi
Osastosihteeri Susanna Schultz, puh. 0295 016 203
Ylitarkastaja Kristian Åbacka, puh. 0295 016 537
Suunnittelija Ann-Christin Mitts, puh. 0295 016 168
Ajankohtaista koulutustarjontaa Tilaisuuksien kutsut ja ohjelmat osoitteessa www.avi.fi/etela

Ulkoluokan ABC
Maanantai 13.5.2019 klo 9.00−16.00,
Heurekan ryhmätila alfa, beta, gamma,
käyntiosoite Tiedepuisto 1, Vantaa, Tikkurila

OHJELMA
09:00

Tervetulokahvit

09:15

Ulkoluokan ABC

10:00

Makupaloja ulko-opetuksesta osa 1 Heurekan lähiympäristössä (ulkona)

12:00

Lounas (omakustanteinen)

13:00

Makupaloja ulko-opetuksesta osa 2 Heurekan lähiympäristössä (ulkona)

16:00

Kohti kotia

Koulun piha ulkoluokkana
Keskiviikko 11.9.2019 klo 9.00−16.00,
Hauhon Yhtenäiskoulu, käyntiosoite Tanhuantie 2, 14700 Hauho
”Pihalle oppimaan” -työpaja (ohjelma tarkentuu myöhemmin)

OHJELMA
09:00

Tervetulokahvit

09:15

Koulun piha ulkoluokkana

10:00

Työpajoja koulun pihalla (ulkona)

12:00

Lounas (omakustanteinen)

13:00

Työpajoja koulun pihalla (ulkona)

16:00

Kohti kotia

Metsä ulkoluokkana
20.- 21.9.2019 Nuuksion kansallispuisto, Espoo (sis. yöpymismahdollisuus luonnossa)

Metsä ulkoluokkana
20.- 21.9.2019 Nuuksion kansallispuisto, Espoo (sis. yöpymismahdollisuus luonnossa)

OHJELMA
Perjantai 20.9.2019

10:00

Tervetulokahvit Haltiasalissa

10:15

Hyvinvointia ulkoluokasta

12:00

Lounas Haltiassa (omakustanteinen)

13:00

Metsä ulkoluokkana osa 1 (ulkona Haltian läheisyydessä)

16:00

Lähtö Nuuksion kansallispuistoon

17:00

Leiriytyminen (Kolmoislammen varaustelttapaikka)

19:00

Ruokaa nuotiolla (omat eväät)

20:00

Iltanuotio: Kokenut ulko-ope ja ympäristökasvattaja Ulla Myllyniemi kertoo
kokemuksista

ZZZZZZZ

Lauantai 21.9.2019

08:00

Aamupala metsässä (omat eväät)

09:00

Metsä ulkoluokkana osa 2

12:00

Lounas Haltiassa (omakustanteinen)

13:00

Kohti kotia

