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RAKLI ry ja 3L Education Oy toteuttavat yhteistyössä oppimisympäristöjen
uusia konsepteja käsittelevän seminaarin.

Tavoite

Ohjelma 5.2.2018

Seminaarin tavoitteena on antaa oppimisympäristöjen johdolle, tilaajille ja
käyttäjille sekä kiinteistö- ja rakennusalan johdolle ja asiantuntijoille monipuolinen näkökulma oppimisesta ja
siihen liittyvien oppimisen paikkojen
ja toimintojen kehittämisestä.

8.15

Ilmoittautuminen ja aamupala

9.00

Seminaarin avaus

9.05

Case Sipoo: oppimisympäristöt kunnan strategiassa ja
taloudessa
Kunnanjohtaja Mikael Grannas, Sipoon kunta

Kenelle

12.15 Lounas

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.

10.15 Oppimisympäristöt julkisena hankintana,
Asianajaja Mika Pohjonen, Hannes Snellman Oy
13.00 Koulurakentaminen luovana prosessina
Yksikön päällikkö, TkT Heikki Lonka,WSP Finland Oy
13.40 Kouluverkon haasteita
NN
14.20 Kahvi
14.40 Oppimisympäristöt kaupungin salkussa, kiinteistötalouden 		
näkökulmia
NN
15.20 Koulu palveluna
Professori Jarmo Suominen,Aalto-yliopisto
16.00 Tilaisuuden päätös
Oikeudet muutoksiin pidätetään.
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Paikka
Dipoli-talo, Otakaari 24, 02150 Espoo

Hinta
Seminaarin hinta on 550 euroa + alv 24 %.
Hinta RAKLIn jäsenille on 440 euroa + alv 24 %.
Mikäli olet RAKLIn jäsen, muistathan mainita sen
ilmoittautuessasi.
Seminaarin hintaan sisältyvät luennot ja luentomateriaalit sekä päivän ohjelmaan merkityt tarjoilut.
Seminaari on paperiton – luentomateriaali jaetaan
sähköisenä.

llmoittautuminen ja peruutukset
Ilmoittautumiset ohjelmaan 25.1.2019 mennessä
ilmoittautumislinkistä.
Osallistumisen voi perua 7 päivää ennen valmennuksen
alkua. Mikäli osanottaja peruuttaa osallistumisensa
myöhemmin kuin 7 pv ennen kurssin alkua, laskutamme koko seminaarimaksun.

Lisätietoja
Pirjo Honkaniemi
toimitusjohtaja, 3L Education Oy
puh. 0500 703 884
pirjo.honkaniemi@3leducation.net
Tuohivirsu 1 A 3, 02130 Espoo
www.3leducation.net

Kevään teemoja mm:
Kouluverkkojen kehittäminen workshop
Korjata vai purkaa – mitä tehdä vanhoille kouluille?
Seminaarien ohjelma tarkentuu tammikuun aikana.

