Liikkuva koulu- alueseminaari 2.10. Kotka
Aika: 2.10.2018 kello 9:00 – 15:15
Paikka: Langinkosken koulu, Savotta. Osoite: Mussalontie 428 A, Kotka
Hinta: maksuton
Ohjelma:
9:00 Pulssi-”tunti”, noin 20 minuutin kovasykkeinen harjoite
- peseytymismahdollisuus
9:45 Kahvit ja pieni suolainen
10:00 Seminaarin avaus, Aluehallintovirasto
10:15 Aivot liikkeelle – lisää liikettä ja tehokasta oppimista, Hannu Moilanen, Jyväskylän yliopisto
11:15 Kerhotunnit, mahdollisuus tutustua: (nämä varmistuvat vielä lähempänä)
- joogaan
- thaiboxingiin
- jousiammuntaan
Valitse kolme työpajaa ilmoittautumisen
- judoon
yhteydessä. Tarkemmat kuvaukset työpajoista
alla ja nettisivuilla.
12:00 Lounas (omakustanteinen)
12:45 Työpaja 1
Lisätiedot: petteri.makela@kymli.fi /
13:30 Työpaja 2
044 013 7081
14:15 Välitunti
14:30 Työpaja 3
15:15 Päivän lopetus

Työpajavaihtoehdot:
•
•
•
•

Draivia kouluun, Golf-liitto
Liikunnalliset lautapelit, Niko Leppä, Kuortaneen urheiluopisto
Ulkoluokka! Ulos oppimaan, Kati Paakkanen, Ruonalan koulu
Osallisuus ja toimintakulttuurin muutos, Hannu Korhonen, Mikkeli

Draivia kouluun!
Draivia kouluun! on Suomen Golfliiton suunnittelema ja yhdessa pilottikoulujen opettajien kanssa
jalostama ohjelma. Se vastaa monipuolisuudessaan uuden liikunnan opetussuunnitelman tarpeisiin ja tuo
golfin lasten ja nuorten näköisenä sekä turvallisena kouluympäristöön, niin tunneille kuin
kerhotoimintaankin.
Kouluttaja: Sami Halme, Golf-liitto

Liikunnalliset lautapelit
Liikunnallisissa lautapeleissä hyödynnetään tuttujen lautapelien ideoita uudella tavalla. Enää ei istuta
pelilaudan äärellä tuoleilla istuen, vaan pelikokemus tapahtuu itse kokeillen, oppien ja ennen kaikkea
liikkuen. Pelit tempaavat mukaansa juuri siksi, että niiden lautapeliversiot tunnetaan.Tuttujen lautapelien
pelaaminen koetaan innostavaksi täysin uudenlaisella tavalla kuitenkaan tuttuja pelien ideoita
unohtamatta. Liikunnallisissa lautapeleissä on kyse yhdessäolemisesta, yhteistyön tekemisestä ja
ongelmanratkaisusta. Lautapelien voi osallistua kuka tahansa!
Kouluttaja: Niko Leppä, Kuortaneen urheiluopisto

Ulkoluokka! Ulos oppimaan!
Koulujen lähiluonto on monipuolinen oppimisympäristö. Ulkoluokka tukee kokonaisvaltaista, eri
aistein tapahtuvaa oppimista. Oppimisen ilo syntyy monipuolisten kokemuksellisten työtapojen kautta.
Ulkoluokassa sosiaaliset taidot vahvistuvat ja yhteishenki paranee. Ruonalan koulun opettaja Kati
Paakkanen kertoo työpajassa omia kokemuksia ulkona oppimisesta ja antaa vinkkejä toteutukseen.
Kouluttaja: Kati Paakkanen, Ruonalan koulu, Kotka

Osallisuus ja toimintakulttuurin muutos
Minkä rippikoulu tekee kymmenessä päivässä, peruskoulu ei kykene yhdeksään vuoteen?
Oppilaiden osallisuus on Liikkuvan koulun keskiössä. Tämä on tavoite ja lähes kaikki ovat ajatuksen takana,
mutta käytäntö voi usein olla jotain ihan muuta, varsinkin yläkoulussa. Osallisuutta tukevaa
toimintakulttuuria ei ole mahdollista luoda kertaluonteisesti, vaan osallisuuden taustalla on oman koulun
yhteisöllisyys, jota on rakennettava koko ajan. Työpajassa pohdimme yhdessä keskustellen ja toiminnallisin
menetelmin osallisuuden toteutumista helpottavia ja vaikeuttavia asioita sekä kuulemme ”kentän ääntä”.
Millaiset voisivat olla Liikkuvan koulun osallisuuden askeleet?
Kouluttaja: Hannu Korhonen, Hyvinvoinnin virtaa Mikkelissä -hanke

