
Arvoisa TVT koulun arjessa -hankkeen väki! 

 

Tässä uutiskirjeessä: 

 

• Kiitos arviointikyselyyn vastaamisesta - DeliCard-lahjakortti arvottu 

• Joutsenon INTO-seminaari 3.-4.2.2011. Tervetuloa! 

• Tule mukaan koordinaatiohankkeiden verkostoon 

• Osallistu Visionääri-kilpailuun 

• OPTEK-tutkimushanke jatkuu - henkilöstövaihdoksia 

 

Sydämelliset kiitokset kuluneesta vuodesta ja aktiivisesta toiminnasta sekä hyvästä yhteistyöstä 

hankkeen parissa. Kiitokset myös arviointikyselyyn vastaamisesta kaiken kiireen keskellä. 

 

DeliCard-lahjakortin arvonnassa onnetar suosi Ahti Kurkea Oulujoen koulusta. Lämpimät onnittelut 

Ahti! DeliCard toimitetaan sinulle postitse. 

 

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

Joutsenon INTO-seminaari helmikuussa. Ilmoittaudu nyt! 

 

Tervetuloa Joutsenon yläkoulun järjestämään INTO2011-seminaariin 3.-4.2.2011. Seminaari  ja 

koulutus ovat maksuttomia. Millainen on innovatiivinen ja innokas oppimisympäristö? Aiheesta 

luennoi mm. Opetusneuvos Kaisa Vähähyyppä Opetushallituksesta. Seminaari sisältää omat 

ohjelmansa kouluhallinnon ja tvt-vastuuhenkilöille ja opettajille. 

 

http://blogs.helsinki.fi/oppiailoakouluun/2010/12/16/joutsenon-koulun-into-seminaari-3-4-2-2011/ 

 

https://wiki.helsinki.fi/download/attachments/35241728/INTO2011-seminaari.pdf 

 

Ohjelmassa on luentoja, uutta opetusteknologiaa sisältäviä rasteja sekä halutessa kaksi päiväinen 

Notebook-ohjelmiston käyttökoulutus opettajille. 

 

Ilmoittautuminen: www.joutsenonkoulu.fi/into 

Ilmoittautumisaika: viimeistään 31.12.2010, seminaari maksuton, ruokailu: 4€ 

 

Tapahtumapaikka: Joutsenon koulu, Penttiläntie 4 54100 Joutseno 

 

Lisätietoja: Heikki Laivamaa, 0400 505642, heikki.laivamaa@lappeenranta.fi 

 

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

Mukaan koordinaatiohankkeiden verkostoyhteistyöhon! 

 

www.oppiminen.fi -yhteisblogissa voi tutustua koordinaatiohankkeiden toimintaan Lähtekää nyt 

mukaan! Osallistukaa yhteisiin tapaamisiin ja verkostoituikaa valtakunnallisesti. Koordinaattorit 

ottavat myös yhteyttä teihin päin. 

 

http://blogs.helsinki.fi/oppiailoakouluun/2010/12/16/joutsenon-koulun-into-seminaari-3-4-2-2011/
https://wiki.helsinki.fi/download/attachments/35241728/INTO2011-seminaari.pdf
https://webmail.helsinki.fi/horde/imp/message.php?mailbox=%2A%2Asearch_3gt7q6ml00kk4kg4cs8gw0&index=7182&thismailbox=INBOX


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

OPTEK-tutkimus ja oppimisympäristöjen kehittäminen jatkuvat 

 

Optek-hanke jatkuu vielä ensi kevään ajan professori Kankaanrannan johdolla. Hankkeen 

tutkimustuloksilla on ollut jo tähän mennessä yhteiskunnallista vaikuttavuutta. Ensitulosten 

perusteella kirjattiin perusteita strategisille linjauksille Kansalliseen tieto- ja viestintätekniikan 

opetuskäytön suunnitelmaan. Ensitulosjulkaisun julkistustilaisuus on tammikuussa viikolla 3. 

Lisäinfoa tulossa. 

 

Maarit Viik-Kajander siirtyy uusiin tehtäviin 1.1.2011 alkaen ja kiittää kaikkia hyvästä yhteistyöstä. 

OPTEK-projektikoordinaattorina jatkaa keväällä hankkeen loppuun asti Sanna, p. 050 568 84 67 

sanna.vahtivuori@helsinki.fi Myös oppimisympäristöhanke, johon olette saaneet rahoitusta jatkuu 

vielä ensi vuoden, vaikka TVT-hanke nyt päättyykin. 

 

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

Vielä ehditte osallistua Visionääri-kilpailuun! 

 

Millaista on elämä tulevaisuuden kaupungissa tai tulevaisuuden maaseudulla? Onko ihminen 

muuttunut koneen kaltaiseksi? Entä millaista on koulunkäynti tulevaisuudessa ja miten vapaa-aikaa 

vietetään? 

 

Näitä kysymyksiä päästään pohtimaan Visionääri 20X0 –kilpailussa, jonka HYOL järjestää yhteistyössä 

IBM:n, Heurekan, Tiede-lehden ja Opetushallituksen kanssa lukuvuonna 2010-2011. Kilpailun teema 

on Elämää tulevaisuudessa. Kilpailun suojelijana toimii Opetushallituksen pääjohtaja Timo Lankinen. 

 

Lisätietoja: http://www.hyol.fi/kilpailut/visionaari.html 

 

Kauniit kiitokset hankkeen erinomaisille projektisihteereille Anna Aarniolle ja Merita Heikkoselle! 

Ilman teidän työpanostanne TVT-hanke ei olisi toteutunut. Kiitokset myös yhdessä tekemisestä ja 

osaamisen yhdistämisestä OPTEK-hankkeen professori Marja Kankaanrannalle ja koordinaattori 

Maarit Viik-Kajanderille. 

 

Levollista joulun aikaa! Intoa ja energiaa tvt:n opetuskäytön kehittämiseen ja median 

hyödyntämiseen jatkossakin. 

 

https://wiki.helsinki.fi/download/attachments/35241728/JoulukorttiTVT.jpg 

 

Parhain terveisin, Sanna V.-H. 

https://webmail.helsinki.fi/horde/imp/message.php?mailbox=%2A%2Asearch_3gt7q6ml00kk4kg4cs8gw0&index=7182&thismailbox=INBOX
http://www.hyol.fi/kilpailut/visionaari.html
https://wiki.helsinki.fi/download/attachments/35241728/JoulukorttiTVT.jpg

