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Uusi peruskoulu -visiotyöpaja
maanantaina 23.1.2017 klo 13–16
Itä-Suomen aluehallintoviraston auditorio, Torikatu 36 C 1.krs. Joensuu
Opetus- ja kulttuuriministeriö järjestää osana peruskoulun uudistamisen kärkihanketta työpajan, jossa kerätään ideoita Uusi peruskoulu -vision luomiseen. Uusi peruskoulu -hanke on myös opetus- ja kulttuuriministeriön Suomi100-juhlavuoden hanke.
Tilaisuuden avaa opetus- ja kulttuuriministeriö Sanni Grahn-Laasonen. Avauspuheenvuorojen jälkeen jakaannutaan työskentelemään teemakohtaisiin alaryhmiin. Päivän päättää alaryhmien työskentelyn tulosten esittely, yhteenveto ja yhteinen keskustelu. Tilaisuus järjestetään yhteistyössä Itä-Suomen aluehallintoviraston
kanssa.
Työpajan alaryhmät ovat:
1
2
3
4
5
6

Oppijalähtöisyys
Uudet oppimisympäristöt
Uusi opetussuunnitelma
Koulun uudistuva toimintakulttuuri
Opetuksen digitalisaatio
Opettajien osaamisen kehittäminen

Tilaisuuden kohderyhmänä ovat koulujen kehittämisen parissa toimivat sivistystoimen, rehtoreiden, opettajien ja oppilaiden edustajat sekä järjestöt, yritykset, yhteisöt ja muut koulujen kehittämisen yhteistyötahot.
Pyydämme ystävällisesti ilmoittautumaan (tarjoilujen vuoksi + tilaan mahtuu 100 hlöä) viimeistään torstaina
19.1.2017 klo 12 mennessä (pahoittelemme kiireellistä aikataulua) joko
1) sähköisellä ilmoittautumislomakkeella: tästä linkistä tai
www.avi.fi/ita > Ajankohtaista > Tapahtumat ja koulutukset
2) sähköpostilla: sivistys.ita(at)avi.fi
(Jos sähköinen ilmoittautuminen ei toimi, voit siinä tapauksessa ilmoittautua osastosihteeri Eeva Turuselle p.
0295 016 948). Voit ilmoittautua yllämainitulla linkillä samalla sekä aamu- että iltapäivän tilaisuuksiin.

Lisätietoja antavat:
Opetus- ja kulttuuriministeriö:

Projektipäällikkö Sanna Vahtivuori-Hänninen
sanna.vahtivuori-hanninen(at)minedu.fi, puh. 02953 30134 tai
Viestintäsuunnittelija Nina Parkkulainen
nina.parkkulainen(at)minedu.fi, puh. 02953 30245

Itä-Suomen aluehallintovirasto:

Opetustoimen ylitarkastaja Kari Lehtola
kari.lehtola(at)avi.fi tai puh. 0295 016 917.

Lämpimästi tervetuloa!

Ohjelma

Uusi peruskoulu -visiotyöpaja
13.00

Avaus
Opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasonen

13.00–13.30

Johdatus päivän teemaan ja työpajoihin
Projektipäällikkö Sanna Vahtivuori-Hänninen, opetus- ja kulttuuriministeriö

13.30–15.00

Työskentely teemakohtaisissa alaryhmissä
1. Oppijalähtöisyys
vetäjä: varhaiskasvatus- ja sivistysjohtaja Sirkka Korhonen, Liperi
2. Uudet oppimisympäristöt
vetäjä: rehtori Jyrki Huusko, Nepenmäen koulu, Joensuu
3. Uusi opetussuunnitelma
vetäjä: Joensuun seudun OPS-koordinaattori Satu Huttunen
4. Koulun uudistuva toimintakulttuuri
vetäjä: sivistysjohtaja-rehtori Matias Valoaho, Tohmajärvi
5. Opetuksen digitalisaatio
vetäjä: Joensuun Mediakeskuksen johtaja Mari Petrelius
6. Opettajien osaamisen kehittäminen
vetäjä: JNS normaalikoulun perusasteen rehtori Jyrki Korkki

15.00–16.00

Alaryhmien työskentelyn tulosten esittely ja yhteinen keskustelu

Uusi peruskoulu -visiotyöpajan materiaali julkaistaan myöhemmin opetus- ja kulttuuriministeriön verkkosivuilla osoitteessa www.minedu.fi/OPM/Tapahtumakalenteri/2017/1/uusi_peruskoulu_työpaja_joensuu
Twitterissä: #uusiperuskoulu

HUOM.

Pyydämme ystävällisesti välittämään kutsua alueellanne ja verkostoissanne ”jakelussa” mainituille tahoille - kiitokset.

JAKELU
 kuntien sivistystoimen johto ja asiantuntijat; kulttuurin, liikunnan ja nuorisotyön toimijat; rehtorit, oppilaitosten
johtajat, oppilaskunnat, vanhempien yhdistykset, vapaan sivistystyön yhteistyöryhmät; varhaiskasvatuksen toimijat;
luottamushenkilöt; kolmas sektori; alueelliset taidetoimikunnat; maakuntaliitot
 OAJ (opettajat; SURE ja OPSIA), liikunnan alueelliset järjestöt, Allianssi/Nuora (nuoriso), Martat (kansalaisyhteiskunta); Suomen Lukiolaisten liitto, Suomen Opiskelija-Allianssi - OSKU ry, Suomen Ammattiin opiskelevien keskusliitto Sakki ry, Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto, SOOL, Lastentarhanopettajien liitto, Työpajayhdistys (TPY), Nuorisotutkimusseura, MLL, Vanhempainliitto, Suomen Yrittäjät sekä muut kiinnostuneet tahot

