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Arvoisat asiantuntijat!  
 
Oikein energistä alkanutta syksyä! Toivottavasti lukukausi on lähtenyt hyvin käyntiin. TVT koulun 
arjessa -hankkeen strategiatyön loppurutistukset ovat täydessä vauhdissa. Strategisten linjausten ja 
suositusten julkistus on joulukuussa 7.12.2010 Merkitsettehän kalenteriin! Kehittämishankkeet ja 
Optek-tutkimus kouluissa jatkuvat vuoden vaihteen jälkeen.  
 
 

HYVÄT TOIMINTAMALLIT LEVITYKSEEN!  
 
Syksyn tavoitteena on koota kaikki kouluissa kehitetyt toimintamallit ja hyvät käytänteet yhteen.  
 
Lyhyet videoklipit ja muut esittelyt omassa hankkeessanne syntyneistä työtavoista tai 
toimintamalleista ovat lämpimästi tervetulleita, jotta saamme tuloksia jakoon ja hyödyksi 
suunnitelmien mukaan. Toiveena on, että päivitätte tuloksia verkkosivuillenne syksyn aikana.  
 
Materiaalit on tarkoitus koota TVT koulun arjessa -hankkeen blogiin 13.10.2010 mennessä. 
Tarkempia ohjeita tulossa pian. Lisätietoja Merita Heikkonen merita.heikkonen@helsinki.fi, p. 050 
5688593, sanna.vahtivuori@helsinki.fi  
 
 

SYKSYN AIKATAULUJA JA OHJELMAA:  
 
16.9.2010 VAIKUTA JA VAIKUTU! - Digikansalaisena tänään ja huomenna -seminaari, Helsingin 
yliopisto, Aurora-rakennus. TVT koulun arjessa ja OPTEK-hankkeet järjestävät seminaarin 
yhteistyössä Tieken kanssa.  
 
Lisätietoa ja ilmoittautuminen Tieken sivuilla: 
http://www.tieke.fi/seminaarit/osaamispalvelut/vaikuta_ja_vaikutu/  
 
Teemoina ovat mm. lasten ja nuorten tietoyhteiskuntaosaaminen, koulujen tieto- ja 
viestintäteknisten mallien kehittäminen, yritys-oppilaitosyhteistyön tehostaminen sekä työelämän 
oppimismallien pohdinta.  
 
Mukana seminaarissa on puhumassa useita TVT- ja Optek-hankkeiden toimijoita. Seminaari on 
suunnattu erityisesti koulujen rehtoreille ja kuntien päättäjille. Maksuttomia TVT- ja Optek-
yhteistyöpaikkoja on vielä jäljellä (valitse ilmoittautumislomakkeesta kohta lisenssiorganisaatio). 
Ilmoittauduttehan mukaan huomiseen tiistaihin 7.9. mennessä, kiitokset. Lämpimästi tervetuloa!  
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24.9.2010 AVOIMISSA OPPIMISYMPÄRISTÖISSÄ AKTIIVISEKSI KANSALAISEKSI -seminaari, 
Pitäjänmäki, Taitotalo.  
 
Seminaarissa tarkastellaan aktiivisen kansalaisuutta, osallistumisen mahdollisuuksia ja avoimia 
oppimisympäristöjä. Lisätietoa http://elgg.mcampus.fi/aktiivi/pg/pages/view/1313/  
 
25.11.2010 KOULUJEN PÄÄTÖSSEMINAARI, Koulumestarin koulu, Espoo.  Ohjelma tarkentuu 
lähiaikoina. Tavoitteena on esitellä kouluhankkeiden tuloksia ja ideoida kouluverkoston jatkoa.  
 
7.12.2010 HANKKEEN PÄÄTÖSSEMINAARI JA STRATEGISTEN LINJAUSTEN JULKISTUS. Lisätietoja 
tulossa pian.  
 
8-9.12. 2010 VALTAKUNNALLISET VIRTUAALIOPETUKSEN PÄIVÄT, Helsingin messukeskus. 
Virtuaaliopetuksen päivillä esitellään uusia tieto- ja viestintätekniikan mahdollisuuksia ja sovelluksia 
sekä innostetaan tieto- ja viestintätekniikan hyödyntämiseen opetuksessa.  
 
Lisätietoa http://db3.oph.fi/koulutuskalenteri/ophtilaisuus.asp?ID1=1074  
 
3.-4.2.2011 INTO-SEMINAARI, Joutsenon koulu, Lappeenranta. Lisätietoja ja ohjelma tulossa 
lähiaikoina.  

 
 
 

TEKESOppy-tapaaminen 31.8.2010  
 
Tekesin oppimisympäristö-ohjelman valmistelutilaisuus Jyväskylässä:  
Jyväskylän yliopistossa järjestettiin 31.8.2010 Tekes Oppimisympäristöt-ohjelmaa valmisteleva 
tilaisuus. Tilaisuuden esitykset ja tallenne löytyy osoitteesta: 
http://otavanopisto.emea.acrobat.com/p58658350/  
 
 
Parhain terveisin, TVT koulun arjessa ja Optek-hankkeiden väki  
 
 

http://elgg.mcampus.fi/aktiivi/pg/pages/view/1313/
http://db3.oph.fi/koulutuskalenteri/ophtilaisuus.asp?ID1=1074
http://otavanopisto.emea.acrobat.com/p58658350/

