Yhteistyössä
3L Education Oy ja RAKLI ry

Tulevaisuuden oppimisympäristöt –
uudet konseptit -seminaari
28.8.2018 Helsinki
RAKLI ry ja 3L Education Oy toteuttavat
yhteistyössä oppimisympäristöjen uusia
konsepteja käsittelevän seminaarin.

Tavoite
Seminaarin tavoitteena on antaa oppimisympäristöjen johdolle, tilaajille ja käyttäjille sekä kiinteistö- ja rakennusalan johdolle ja asiantuntijoille
monipuolinen näkökulma oppimisesta.
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Paikka
Hotelli Crowne Plaza, Mannerheimintie 50, Helsinki

Hinta
Seminaarin hinta on 495 euroa + alv 24 %.
Hinta RAKLIn jäsenille on 420 euroa + alv 24 %.
Mikäli olet RAKLIn jäsen, muistathan mainita sen
ilmoittautuessasi.

Tavoitteena on tuoda uusia konsepteja ja toimintamalleja oppimisen paikkoihin, tapoihin ja
teknologiaan.

Seminaarin hintaan sisältyvät luennot ja luentomateriaalit
sekä päivän ohjelmaan merkityt tarjoilut.

Kenelle

Seminaari on paperiton – luentomateriaali jaetaan
sähköisenä.

Seminaari on suunnattu kiinteistö- ja rakennusalan ammattilaisille, jotka suunnittelevat ja
toteuttavat oppimisympäristöjä. Ohjelma soveltuu myös erinomaisesti oppimisympäristöprojektien tilaajille, opettajien edustajille sekä kaikille,
joiden työ liittyy oppimisympäristöjen suunnitteluun ja tuottamiseen.

llmoittautuminen ja peruutukset
Ilmoittautumiset ohjelmaan 22.8.2018 mennessä
ilmoittautumislinkistä.
Osallistumisen voi perua 7 päivää ennen valmennuksen alkua. Mikäli osanottaja peruuttaa osallistumisensa
myöhemmin kuin 7 pv ennen kurssin alkua, laskutamme
koko seminaarimaksun.
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Ohjelma 28.8.2018
8.15

Ilmoittautuminen ja aamukahvi

9.00

Elinikäinen oppiminen menestyksen tekijänä
– kokemuksia ja ratkaisuja Suomesta ja
muualta EU:sta
DI Markku Markkula, Espoon kaupunginhallituksen pj & EU:n alueiden komitean 1. vpj

9.45

Oppimisympäristö-benchmark 2018:
oppeja neljän kunnan yhteishankkeesta
Executive Consultant Pontus Kihlman,
Rapal Oy

10.45

Kahvi

11.00

KYKY-toiminta mahdollistajana
KYKY-vastuuhenkilö Minna Kukkonen,
Espoon kaupunki

11.30

12.15

Koulu keskellä kylää; Jakomäen Sydän –
kaupunginosan kehitysprojekti
Yksikön päällikkö Jarmo Raveala,
Helsingin kaupunki, Kaupunkiympäristön
toimiala
Lounas

Ruotsin opetussuunnitelman pääpiirteet
NN
		
14.00 Kahvi

28.8.2018 Oppimisympäristöjen uudet
konseptit seminaarissa tarkastellaan uusia
konsepteja sekä oppimisympäristöjen toteutuksen suhteen että oppimisympäristöjen
kehittämiseen liittyviä muita konsepteja, innovatiivisia kehitysprojekteja, käyttäjälähtöisyyden rakentamista ja oppimista tukevaa
ympäristöä.
7.9.2018 Joustava suunnittelu ja toteutusmuodot on looginen jatko uudet konseptit
seminaarille. Seminaarissa vertaillaan joustavien suunnittelu- ja toteutusmuotojen sopivuutta oppimisympäristöjen suunnitteluun ja
toteutukseen.
1.– 3.10.2018 Oppimisympäristöt
Hollannissa -opintomatka: matkan teemat;
ammatillinen kiertoajelu, tutustuminen oppimis- ja työympäristöprojekteihin, yliopistokäynti
6.11.2018 Oppimisympäristöjen fyysiset
olosuhteet – pääteemoina terveellisyys,
turvallisuus ja aistiystävällisyys.

13.15

14.15

Case Oodi; Käyttäjälähtöinen Oodi oppimisympäristönä
Vuorovaikutussuunnittelija Virve Hyysalo,
Helsingin kaupungin kirjasto

15.00

Oppimista tukeva ympäristö – pedagogisen
toiminnan kehittäminen
Designer & Workplace Consultant
Julianna Nevari

15.45

Loppukeskustelu

16.00

Seminaari päättyy

Oikeudet muutoksiin pidätetään.

Opinmäen monipuolinen koulutus- ja vapaa-ajankeskus tarjoaa tilat kansainväliselle koululle ja
suomenkieliselle peruskoululle, varhaiskasvatuksen tiloille, liikuntahallille, kirjastolle,
työväen-opistolle ja nuorisotoimelle.
Kuvat: Pirjo Honkaniemi
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