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OPTEK- ja TVT KOULUN ARJESSA –HANKKEET TIEDOTTAVAT  

 

 ITK:n tutkijatapaamisen esitysmateriaalit ja Kauniaisten seminaarin videoklipit 

blogissa  

 

 Syksyn 2010 aikatauluja:  

 

 

- Oppimisympäristö-ohjelmavalmistelu käyntiin Jyväskylässä, 25.8.2010  

- Vaikuta ja vaikutu –seminaari, Helsingissä 16.9.2010  

- Optek-hankkeen tutkijatapaaminen ja yhteistyö-workshop, Stanford, 5.-6.10.10 

- TVT-koulujen päätösseminaari, Espoo, Koulumestarin koulu, 25.11.2010  

- ICT-foorumi OPTEK-hankkeen yrityksille ja tutkijoille, syksy 2010  

- TVT koulun arjessa –hankkeen päätösseminaari ja strategian julkistus,  

  Helsinki, 7.12.2010  

 

  Projektisihteeri Anna Aarnio jää äitiyslomalle – KK Merita Heikkonen valittu Annan 

seuraajaksi.  

 

Seuraava uutiskirje ilmestyy torstaina 20.8.2010. Uutiskirjeeseen tulevat tiedotteet ja 

ilmoitukset pyydetään toimittamaan 18.8.2010 mennessä osoitteeseen 

sanna.vahtivuori@helsinki.fi  

 

Lämpimät kiitokset kuluneesta vuodesta ja yhdessä tekemisestä! Virkistävää kesäaikaa 

kaikille yhteistyökumppaneille ja hankkeen toimijoille,  

 

toivottavat Optekin ja TVT-hankkeen väki  

 

--------------------------------------------------------------------------------  

 

 ITK:n tutkijatapaamisen ja Kauniaisten esitysmateriaalit blogissa  

 

-  ITK:n tutkijatapaamisen (21.4.2010) esitysmateriaalit löytyvät yhteisestä  

blogistamme osoitteesta http://tinyurl.com/itk2104  

-  Kauniaisten Mistä hyvät koulut on tehty -seminaarin puheenvuorot nyt myös 

blogissa http://tinyurl.com/Kasavuori160410  

 

--------------------------------------------------------------------------------  
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 Syksyn 2010 aikatauluja ja tapahtumia  

 

- Ennakkotieto:  Tekesin Oppimisympäristöt-tutkimusohjelman valmistelutilaisuus  

25.8.2010 klo 9:00-16:00 Jyväskylässä, lisätietoja professori Marja Kankaanranta, 

marja.kankaanranta@jyu.fi  

 

- Torstaina 16.9.2010, Vaikuta ja vaikutu! Digikansalainen tänään ja huomenna -

seminaari, Helsingin yliopistolla  

 

Torstaina 16.9.2010 TVT koulun arjessa ja OPTEK-hankkeet järjestävät yhteistyössä 

Tieken kanssa Vaikuta ja vaikutu –seminaarin. Päivän teemoina ovat lasten ja 

nuorten tietoyhteiskuntaosaaminen, koulujen tieto- ja viestintäteknisten mallien 

kehittäminen, yritys-oppilaitosyhteistyön tehostaminen sekä työelämän 

oppimismallien pohdinta.  

 

Seminaarissa tarkastellaan teemoja Optek- ja TVT-hankkeiden kokemusten valossa 

ja levitetään vuoden aikana saatuja tuloksia. Puhujina on yhteiskunnallisia 

vaikuttajia sekä hankkeiden toimijoita kouluista ja yrityksistä.  

 

Infoa seminaarista Tieken sivuilla osoitteessa  

http://www.tieke.fi/seminaarit/osaamispalvelut/vaikuta_ja_vaikutu/  

 

 

- Tutkijatapaaminen ja yhteistyö-workshop, Stanford 5.-6.10.2010  

 

Tekes, Stanfordin H-STAR-instituutti, OPTEK-hanke ja CICERO Learning  

–verkosto järjestävät viikolla 40 tutkijatapaamisen ja yhteistyö-workshopin 

Stanfordin yliopistossa.  

 

Workshopin tavoitteena on esitellä Optek-hankkeiden tutkimustuloksia Stanfordin 

tutkimusryhmille, kuulla ajankohtaisia tutkimusuutisia Stanfordista, kartoittaa 

yhteisiä tutkimusintressejä ja tunnistaa tutkimusongelmia sekä valmistella 

yhteistyötä. Lisäksi tavoitteena on tuottaa materiaalia Tekesin Oppimisympäristöt–

tutkimusohjelman valmisteluun sekä vahvistaa CICERO learning –verkoston ja H-

STAR Institutin yhteistyötä.  

 

Workshop järjestetään 5.-6.10.2010. Workshopin ohjelma koostuu osallistujien 

tiiviistä oman tutkimuksen esityksistä ja ryhmäkeskusteluista. Lisäksi workshopin 

yhteyteen valmistellaan vierailuohjelmaa Piilaakson yrityksiin ja tutkimuslaitoksiin 

(mahdollisesti ma 4.10 ja to 7.10).  

 

Workshoppiin odotetaan n. 30—40 tutkijaa Suomesta ja USA:sta. Mukaan toivotaan 

tutkijauran eri vaiheissa olevia osallistujia, väitöskirjaa tekeviä tutkijoita, post-doc 

-tutkijoita ja professoreita.  

 

Workshoppia järjestävät prof. Jari Multisilta, prof. Marja Kankaanranta, prof. 

Hannele Niemi, Riku Mäkelä (Tekes), Jouko Salo (Tekes), prof. Keith Devlin sekä 
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prof. Roy Pea H-STAR Institutista.  

 

Workshoppiin osallistuminen on ilmaista. Osallistujat maksavat itse workshopin 

matka- ja majoituskustannukset.  

 

Alustava ilmoittautuminen ja maksimissaan A4-sivun mittainen abstrakti omasta 

tutkimusaiheesta pyydetään toimittamaan 20.6.2010 mennessä Maarit Viik-

Kajanderille (maarit.viik-kajander@helsinki.fi).  

 

 

-  Ennakkotieto kalenteriin merkittäväksi: Torstaina 25.11.2010 TVT koulujen 

päätösseminaari Koulumestarin koululla, Espoossa  

 

Torstaina 25.11.2010 järjestetään TVT koulun arjessa –hanketoimijoiden 

päätösseminaari. Lisäinfoa ja ohjelma tulossa lähempänä.  

 

 

-  ICT-foorumi OPTEK-hankkeen yrityksille ja tutkijoille, syksy 2010  

 

OPTEK-hanke järjestää syksyllä 2010 hankkeen yrityksille ja tutkijoille suunnatun 

seminaarin. Seminaarissa käsitellään yritysten, tutkimuslaitosten ja koulujen 

keskinäistä yhteistoimintaa ja verkottumista sekä ideoidaan ja tarkastellaan 

yritysten roolia ja mahdollisia toiminta-alueita koulukentällä nyt ja 

tulevaisuudessa. Ajankohta varmistuu elokuussa.  

 

 

- Torstaina 7.12.2010, TVT koulun arjessa –hankkeen päätösseminaari ja  

strategiaraportin julkistus!  

 

Tilaisuudessa julkistetaan kansalliset strategiset linjaukset ja ehdotetaan 

toimenpiteet tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytölle. Varaattehan ajankohdan 

jo kalentereihinne, kiitokset.  

 

-------------------------------------------------------------------------------- 

 Projektisihteeri Anna Aarnio jää äitiyslomalle  

 

TVT koulun arjessa –hankkeen projektisihteeri Anna Aarnio jää äitiyslomalle kesäkuun 

alussa. Anna kiittää kaikkia hanketoimijoita innostavasta ja hyvästä yhteistyöstä. 

Elokuun alusta lähtien projektisihteerin tehtävää hoitaa KK Merita Heikkonen, 

merita.heikkonen@helsinki.fi, puh. 050-568 8593  

 

-------------------------------------------------------------------------------- 
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Iloa ja energiaa kesään sekä aurinkoisia ja rentouttavia lomapäiviä teille kaikille!  

 

Ongelmatilanteissa ota yhteyttä owner-tvt-uutiskirje@helsinki.fi. Halutessasi pois 

listalta kirjoita viestiin unsubscribe tvt-uutiskirje ja lähetä viesti osoitteeseen 

majordomo@helsinki.fi.  

 

Hankkeista ja hanketoimijoista löytyy lisätietoa blogista 

(http://blogs.helsinki.fi/oppiailoakouluun) sekä TVT koulun arjesta -hankkeesta Arjen 

tietoyhteiskunnan verkkosivuilta (arjentietoyhteiskunta.fi) ja wikialueelta 

(wiki.helsinki.fi/display/tvtkoulunarjessa/Home) 
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