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Monialaista oppimista ja yhteistyötä nuorten lähiympäristössä  
 

Tiimikoulutus aineenopettajille Rovaniemellä syksyllä 2017! 
 

Monialainen oppiminen peruskoulun yläluokilla on haaste opettajille ja kouluille. Etenkin aineenopettajille 
suunnattu Pelissä yhteinen kaupunki! -koulutus tarjoaa siihen teeman, pedagogisen tuen ja yhteistyö-
mahdollisuuksia. Myös luokanopet ja lukio-opet ovat tervetulleita. Kokoa tiimi ja ilmoita koulusi mukaan! 

Koulutukseen osallistutaan koulun monialaisena tiiminä, jossa on vähintään kolme eri aineiden opettajaa.  
Syksyn työn tuloksena on oppimiskokonaisuuden suunnitelma, joka voidaan toteuttaa keväällä 2018.  
 

 

Lisätiedot ja koulun ilmoittautuminen:  

Maria Runonen, kouluttaja, SYKLI Heli-Maija Nevala, kouluttaja, SYKLI 

p. 050 535 1001 | maria.runonen@sykli.fi p. 050 3300 297 | heli-maija.nevala@sykli.fi 

Koulutuksen teemoja ovat nuorten elinympäristö ja osallisuus, kaupunkisuunnittelu ja kestävä tulevaisuuden 
kaupunki. Tavoitteena on löytää innostavia ratkaisuja monialaiseen oppimiseen, kehittää koulun toiminta-
kulttuuria ja luoda uudenlaista yhteistyötä koulun ulkopuolisten toimijoiden kanssa.  Koulutus toteutetaan 
yhteistyössä Rovaniemen kaupunkisuunnittelun kanssa, ja kouluilla on mahdollisuus tehdä yhteistyötä 
Metsäruusun alueen suunnittelussa osana oppimiskokonaisuutta. 

Koulutusohjelma 

Pelissä yhteinen kaupunki! Sukellus kaupunkisuunnitteluun toiminnallisessa 
työpajassa, kaupunkisuunnitteluviraston asiantuntijoiden opastuksella 7.9.   

Ideapajassa 19.9. käynnistetään ilmiöoppimisen suunnittelu. Kaupungin 
vuorovaikutussuunnittelija on mukana keskustelemassa konkreettisista 
yhteistyömahdollisuuksista koulun lähiympäristössä.  

MOK-suunnittelu tapahtuu syys-marraskuussa. Opetiimin suunnittelutyötä 
tukevat verkko-oppimisympäristön tausta-aineistot, videot ja webinaarit.  

Huippukokous tuo yhteen suunnitelmia tehneet ja jo toteuttaneet koulut eri 
puolilta Suomea. Tapahtuma toteutetaan verkossa 22.11. 

Koulutuksen toteuttavat Suomen ympäristöopisto SYKLI ja Oulun yliopiston 
täydentävien opintojen keskus TOPIK. Rovaniemellä toteutukseen osallistuu 
lisäksi Marjaana Kangas (KT, dosentti), joka työskentelee yliopistolehtorina ja 
tutkijana Lapin yliopistossa. Hän on tutkimuksissaan keskittynyt mm. leikilliseen 
ja pelilliseen oppimiseen, tulevaisuuden oppimisympäristöihin ja moni-
ammatilliseen pedagogiseen yhteistyöhön. Koulutus on Opetushallituksen 
rahoittama ja maksuton. Ilmoita koulusi mukaan viimeistään 18.8.! 

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


