Petra-oppimisympäristöhanke 0809 Mikkelin seutu

Tiedote 9 / 09.03.2009

Yli-Iin yhtenäiskoulussa on perinteenä pelata luutapallopeli henkilökunnan ja oppilaiden välillä.
Kävin heillä vierailulla hiihtolomalla ja peli oli juuri ollut ja pelivälineet olivat henkilökunnan
huoneen ovella odottamassa säilöön viemistä. Tällainen perinne lisää yhtenäisyyden tunnetta eli
parantaa henkistä oppimisympäristöä.

Meillä oli lauantaina koulupäivä ja musiikin teemapäivä. Omien soittimien rakentaminen päättyi
yhteiseen konserttiin, jossa soittivat oppilasbändien lisäksi myös henkilökunnan Åpena-orkesteri,
JustUs kifflebändi Laukaasta sekä vanhempien bändi. Tässä kuvassa jammaavat vanhemmat.
Yleisön joukosta huudettiin: hyvä iskä, hyvä äiskä!

Vanhempien sitoutuminen kouluun ja itsensä likoon laittaminen kannustaa oppilaita ja auttaa
koulun ja kodin välisessä yhteistyössä.

Lahden Ahtialan koulun rehtori Ari Anttila esitteli minulle ja saksalaisille vierailleni viime viikolla
yhtenäiskouluaan. Neuvotteluhuone oli sisutettu kodinomaisesti ( huom! takana biljardipöytä).
Tiukatkin neuvottelut voivat sujua lämpimästi, jos ympäristö on pehmeä ja ei liian
virkamiesmäinen. Sisustuksella on merkitystä tunnelmaan. Katso Länsi-Savo 9.3.2009 Rantakylän
koulu.
Osa teistä on lähdössä Petran koulutusmatkalle Kajaaniin ja Rovaniemelle 23.-24.3.2009. Olen
laittanut tänään matkan tarkemmat ohjeet sähköpostilla tulemaan matkalle lähtijöille.
Seuraavaksi kohtaamme:
1. 1.4.2009 Otavan Opistolla Otavantie 2
50670 Otava: 8.30 aamukahvi ja talon esittely, 9.30 Secondlife livekokeilu, 10.30 hiomme
oppimisympäristösuunnitelmiamme loppuun, 11.30 ruokailu, 12.15 proff Timo Saloviita
työrauha luokkaan, 13.30 kahvi, 13.45 Isä Mitro hengellinen ja henkinen oppimisympäristö,
15.15 hiomme oppimisympäristösuunnitelmiamme loppuun ja 16.00 kotiin. Saloviidan ja
Isä Mitron esitykset ovat avoimia myös muulle kouluväelle.
Ottakaa kannettava ja oppimisympäristösuunnitelmapohjanne mukaan!
2.4.2009 Rantakylän yhtenäiskoulu Vanhamäentie 2 50600 Mikkeli: 8.30 kahvi, koulun
esittely ja jatkamme oppimisympäristösuunnitelman hiomista, 12.00 ruokailu, 12.45
esittelemme toisillemme oppimisympäristösuunnitelmamme, 14.45 kahvi 15.00 Opit Suvi
Karisto 16.00 kotiin.
2. Kertokaa Petrasta myös muulle henkilökunnalle esim. opekokouksissa ja laittamalla tämä
tiedote ilmoitustaululle!

Bloggailemme ja kaikki löytyy tiältä:
http://petra.mikkeli.fi

Lukuvuosi 2008-2009:
Mitä on takanamme ja mitä on opittu:
Elokuu-syyskuu 2008: kouluaudienssikäynti koululla.
JoenSyve 12.-13.9.2008: KT Olli Luukkainen uusi opettajuus, PsT Merja Korhonen
kasvatuskulttuurin muutokset, prof. Jarkko Hautamäki oppimaan oppiminen, prof. Päivi Atjonen
arviointi…
9.-10.10.2008 Anttolan yhtenäiskoulu Sahalantie 2 52100 Anttola
Torstai 9.10.2008
Klo 8.30 aamukahvi ja sähköinen oppimisympäristö ( Ville ja Jorma), 11.30 ravitseva kouluruoka,
12.00 Opekon lähtöarviointi ( netti), 12.30 Oppimisympäristö, mitä se on ( Kimmo), 13.00 Moodle
ja paljon muuta ( Tommi Issakainen, Internetix), kahvi sopivasti, 15.00
Oppimisympäristösuunnitelma ( Kimmo) 15.30 potkitaan kotiin.
Perjantai 10.10.2008
8.30 aamukahvi ja koulumuutoksessa 1 ( Jorma Ahonen Innolinegroup), 11.30 1/3 päivän
ravintotarpeesta, 12.00 yhtenäinen peruskoulu – yhtenäiskoulu oppimisympäristönä ja kahvi
sopivasti sekä koulukohtaisen oppimisympäristösuunnitelman aloittaminen, 14.30 elämyksellinen
luontopolku koulun lähimaastossa ( Opas-Tiina) huom! luonnossa liikkumisvarustus ja 15.30
lähdetään kotiin, jos kaikki on löytynyt metsästä.
20.11.2008 Pertunmaan uusi koulukeskus. Oppimisympäristöpäivä yhdessä Itä-Suomen
Lääninhallituksen kanssa. Mm. uuteen kouluun tutustuminen, KT rehtori Heikki Happonen;
oppimisympäristöä, rehtori Vesa Räsänen; turvallinen oppimisympäristö, oppilaitospastori Jaana
Pietiläinen; hengellinen oppimisympäristö, rehtori Kimmo Tanttu; tulevaisuuden koulun suunnittelu
ja petralle oman suunnitelman tekoa.
4.-5.12.2008 Hämeenlinna Aulangon kylpylä.
http://www.rantasipi.fi/Rantasipi/suomeksi/Hotellit/Kylpylahotelli_Rantasipi_Aulanko.iw3
Menemme yhteisellä kyydillä, Himasen Pasin bussilla. Lähtö klo 7.00 lääninhallituksen edestä ja
matkalla Hämeenlinnaan kouluttavat Jorma ja Ville sähköisistä oppimisympäristöistä. Aulangon
tiloissa aloitamme n. klo 10.30 kahvilla ja suolaisella välipalalla sekä aiheesta koulumuutoksessa 2
Näsin Matin komennuksella. Syömme klo 12.00 ja jatkamme ruokailun jälkeen Matin seurassa. Klo
15.00 on mehu ja suolaista purtavaa sekä aiheena on kehomme oppimisympäristönä: vaihtoehtona
rentoutusharjoitus tai kehon ikäkartoitus. Klo 17.00-18.00 on petrojen välinen
jousiammuntakilpailu. Klo 18.00 seuraa palaute kehon ikäkartoituksesta. Kylpyläpalvelujen jälkeen
aloitamme pikkujoulut ruokailulla n. klo 20.00.
Perjantaina klo 8.00 Matti jatkaa aiheella koulumuutoksessa 2 ½. Ruokailu on klo 12 ja kotimatka
alkaa jo klo 13.00 ja matkalla käymme oppimisympäristövierailun Arxissa.
http://www.hameenlinna.fi/arx/yhteystiedot.php. Mukana on myös Hämeenlinnan Yhteiskoulun
rehtori Arto Nykänen. Linja-autossa työstämme kouluittain omaa oppimisympäristösuunnitelmaa n.
klo 14.15-16.00. Kotona olemme n. klo 17.00. Muista ottaa mukaan kannettava,
sisäliikuntavarusteet ja pikkujouluvarusteet.

Jokainen teistä tekee oppimistyylitestin netissä viikolla 3.
20.-21.1.2009 Tiistai Puumalan koulukeskuksella ja keskiviikko Anttolan yhtenäiskoululla.
Tiistai Puumalassa:
8.30 Tutustuminen Puumalaan. Kaikki Puumalan puolesta –ryhmän esitys ja keskustelua luovasta
hulluudesta.
10.00 Second Life / Ville ja Jorma
12.00 Ruokailu
12.45 Mikkolan yhtenäiskoulun esittely, erityisen oppilaan tukeminen ja kasvattaminen näkökulmia ja narratiiveja, Nel Noddingsin välittämisen etiikkaa ja The Caring Teacher –ajattelu:
kertomassa näistä Maarit Hosio Vantaalta.
14.45 kahvi
15.00 Oman oppimisympäristösuunnitelman rakentamista
16.00 Päätös
Keskiviikkona Anttolassa
8.30 Smartboard-koulutus / Jorma Ahonen ja Nina Mämmi
11.30 ruokailu
12.00 Opitit / Suvi Karisto Wsoy Opit
14.00 Oppimistyylitestit / Ville Pietiläinen Opeko
16.00 Päätös
Viikko 5: Oppilaiden oppimistyylitestit netissä.
Viikko 6: Ville Pietiläinen Opekosta ja Kimmo Tanttu tekevät konsultaatiokäynnit kouluilla,
joissa käydään läpi oppimistyylitestit.

Mitä on vielä edessä ja vielä oppimatta:
1.4.2009 Otavan Opistolla Otavantie 2
50670 Otava:
8.30 aamukahvi ja talon esittely,
9.30 Secondlife livekokeilu
10.30 hiomme oppimisympäristösuunnitelmiamme loppuun
11.30 ruokailu
12.15 proff Timo Saloviita työrauha luokkaan
13.30 kahvi,
13.45 Isä Mitro hengellinen ja henkinen oppimisympäristö
15.15 hiomme oppimisympäristösuunnitelmiamme loppuun
16.00 kotiin.
Saloviidan ja Isä Mitron esitykset ovat avoimia myös muulle kouluväelle.
Ottakaa kannettava ja oppimisympäristösuunnitelmapohjanne mukaan!
2.4.2009 Rantakylän yhtenäiskoulu Vanhamäentie 2 50600 Mikkeli:
8.30 kahvi ja koulun esittelyä
9.00 jatkamme oppimisympäristösuunnitelman hiomista
12.00 ruokailu
12.45 esittelemme toisillemme oppimisympäristösuunnitelmamme
14.45 kahvi
15.00 Opit Suvi Karisto

16.00 kotiin

Kevään päätösjuhla 15.5.2009 illalla. Paikka on vielä auki. Tehkää esityksiä!
Lukuvuoden aikana:
Audienssikäynnit: Lukuvuoden aikana projektin koordinaattorina teen useita audienssikäyntejä
kouluilla. Lisäksi sähköisen oppimisympäristön asiantuntijat Jorma Rannaste ja Ville Venäläinen
vierailevat kouluilla tarpeen mukaan.
Oppimisympäristösuunnitelma: Jokainen koulu tekee lukuvuoden aikana omalle koululle
oppimisympäristösuunnitelman. Suunnitelma on joko yleissuunnitelma koskien niin henkistä kuin
fyysistä sekä seinien sisäistä, että ulkoista ympäristöä, tai sitten suunnitelma käsittäen ainoastaan
jonkin tietyn alueen koulun oppimisympäristöstä. Oppimisympäristösuunnitelma voidaan tehdä
malliin, joka on liitetiedostona tai sitten omanlaisena esityksenä. Suunnitelmat tehdään
hankkeemme kotisivuille ja ovat kaikkien nähtävillä koko prosessin ajan, myös keskeneräisinä.
Lisäksi Petra-ryhmät esittelevät mahdollisuuksien mukaan omat suunnitelmansa Oulussa KOulu
Inspiroi yhtenäiskouluseminaarissa 11.-12.9.2009 pajatyöskentelyissä
Lisäksi:
Verkostoyhteistyötä, seudullinen opetussuunnitelmatyötä, lukuvuoden aikana vanhempainiltoja
oppimisympäristöstä jne.
Syksy 2009:
Loppuraportti
Hankkeen päättäminen ja levittäminen: Päätösmatka Syven seminaariin Ouluun 11.-12.9.2009:
”tulevaisuuden koulu”. Petra-oppimisympäristösuunnitelmien esittelyä seminaarin
pajatyöskentelyssä.
Marraskuu 2009: Opekon viivästettyarviointi koulukohtaisesti.
Tehdään yhdessä parempi Mikkelin seutu oppimisen merkeissä!
Terv. Kimmo

