
Arvoisat opettajat, rehtorit, opetustoimen väki, yrityspartnerit ja tutkijat, 

Tässä uutiskirjeessä:  
 
* Kiitos päätösseminaarista ja osallistu verkostoihin!  
 
* Ilmoittaudu julkistusseminaariin 1.12.  
https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/24248/lomake.html  
 
* Lasten ja nuorten tulevaisuuden taito -kysely  
https://www.qualette.com/24408-19311-1002@lasten&ennakointi 

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

Sydämelliset kiitokset kaikille Innokas -päätösseminaariin viime viikon torstaina osallistuneille 
kouluille, yrityksille ja tutkijoille!  Koulujen tapaamiset ja yhteiset seminaarit ovat olleet hankkeen 
ehdottomia kohokohtia.  

Erityiset kiitokset Koulumestarin koululle, rehtori Vesa Äyräkselle, vararehtori Tiina Korhoselle ja 
koko opettajakunnalle ja koulun väelle upeista järjestelyistä ja onnistuneesta päivästä. Te teitte 
kaiken mahdolliseksi.  

Monipuolisessa seminaarissa kuulimme ministerin ja päättäjien puheenvuorot, luovuusasiantuntijaa, 
lasten ja vanhempien näkökulmia tvt:n hyödyntämisestä . Näimme runsaasti hyviä käytänteitä ja 
Koulumestarin  oppilaiden arkea työpajoissa. Kuulimme koulujen hankkeiden nykytilasta, 
onnistumisista ja haasteista. Tästä on hyvä jatkaa! 

Iltajuhlan hienosta loppuhuipennuksesta  ja innostavasta ohjelmasta kiitokset illan energisille 
juontajille ja  koko matkan mukana kulkeneille yrityspartnereille Aronetille, HP:lle,  Microsoftille ja 
WSOYprolle. 

Hanke päättyy joulukuussa, mutta oppimisympäristöjen kehittäminen ja koulun arki jatkuvat ja 
yhteistyöverkosto elää. Optek-tutkimus myös jatkuu.   

Optek-tutkimuksen lasten tulevaisuuden taitokyselyyn oppilaanne voivat vastata osoitteessa:  

https://www.qualette.com/24408-19311-1002@lasten&ennakointi 

Toivomme, että kaikki opetusneuvos Vähähyypän vinkin mukaisesti osallistutte kansallisiin 
koordinaatiohankkeiden toimintaan ja niiden verkostoihin jakamaan tämän yhteisen kahden vuoden 
aikana karttuneita kokemuksianne ja osaamistanne ja oppimaan itsekin uutta.  

http://www.oppiminen.fi/ 

Loppujuhlassa keskusteltiin, että yrityskumppaneiden kanssa yhteistyössä järjestetään keväällä 
kouluverkoston tapaaminen. Lisäksi Joutsenon koululla on teemaan liittyvä seminaari vielä 
helmikuussa. Lisäksi lähetämme teille  tiiviin ja lyhyen arviointikyselyn lähiaikoina. Hienoa, jos 
ehditte siihen vielä vastata! Näistä lisätietoja blogissa ja lähempänä joulua. 

Kiitos kuluneesta syksystä, puhtia syyslukukauden  lopun kiireisiin ja  levollista joulun odotusta! 

Toivottavasti näemme teidät vielä keskiviikon julkistustilaisuudessa. 

Parhain terveisin, TVT-hankkeen puolesta,  

Sanna ja Merita 
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------------------------------------- 

Vielä ehdit mukaan kansallisen tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön suunnitelman 
julkistustilaisuuteen 1.12! 

Lämpimästi tervetuloa kuulemaan, millaisia toimenpide-ehdotuksia ja toimintamalleja koulu-, 
elinkeino- ja tutkimusyhteistyön tuloksena on syntynyt. 

Julkistusseminaari järjestetään keskiviikkona 1.12.2010 klo 10—13 Opetushallituksessa, 
Hakaniemenranta 6. 

Julkistusseminaarin ohjelma löytyy osoitteesta: 
https://wiki.helsinki.fi/download/attachments/35241728/OHJELMA.pdf 

Ilmoittautumisia pyydetään mahdollisimman pian osoitteessa: 
https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/24248/lomake.html  

Kouluilta mukaan toivotaan rehtoria ja yhtä tai kahta opettajaa. 

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

Yrityspartnereiden roll-upit  

Yrityspartnereiden roll-upit ovat tervetulleita 1.12. tilaisuuteen. Toivomme, että toimitatte ne 

hyvissä ajoin Opetushallitukseen osoitteeseen Hakaniemenranta 6.  Lisätietoja 

sanna.vahtivuori@helsinki.fi p. 050 568 8467 ja merita.heikkonen@helsinki.fi p. 050 568 8593. 

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

Lasten ja nuorten tulevaisuuden taidot  -kysely dl 10.12. 

Nyt on lasten ja nuorten vuoro kertoa ajatuksiaan 2000-luvulla tarvittavista taidoista ja  

miten teknologia voisi hyödyntää näiden taitojen oppimista. 

 

Kutsumalla koulunne oppilaat vastaamaan verkkohaastatteluun toivomme saavamme tärkeätä  

tietoa lasten ja nuorten näkemyksistä. Haastattelusta on mahdollista saada myös  

koulukohtaisia tietoja oman koulunne kehittämisen tarpeisiin. Verkkohaastattelu aukeaa  

alla olevasta linkistä: 

 

https://www.qualette.com/24408-19311-1002@lasten&ennakointi 

 

Vastaaminen tapahtuu nimettömänä ja kysely analysoidaan siten, ettei vastauksia voida  

yhdistää yksittäiseen vastaajaan. Tutkimusaineistoa käsittelevät ainoastaan yliopistojen  

tutkijat. Tutkimuksen tuloksista kerrotaan sekä lapsille, nuorille että aikuisille. 

 

Kysely on suunnattu 11-18 vuotiaille. Nuoremmat (alk. 3.lk) voivat vastata yhdessä  

aikuisen kanssa. 

 

Vastausaikaa on 10.12.2010 asti. 

 

Yhteistyöterveisin, 
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Professori Marja Kankaanranta, Jyväskylän yliopisto; OPTEK-hankkeen tutkimusjohtaja 

Projektikoordinaattori Maarit Viik-Kajander, Helsingin yliopisto; OPTEK-hanke 

 


