Vantaan luontokoulun kurssit 2018-2019
Tervetuloa kursseillemme!
Tässä on ennakkotietoa lukuvuoden 2018-2019 kursseista. Pienet muutokset
ovat mahdollisia. Pääkaupunkiseudun luonto- ja ympäristökoulujen yhteinen
kurssiesite julkaistaan elokuussa.
Ilmoittautumiset kursseille ja tiedustelut Luontokoululle joko puhelimitse 09-875 30 57 tai sähköpostitse toimisto@vantaanluontokoulu.fi. Toimistoaikamme on maanantaisin klo 10-15, muina
päivinä voit jättää viestin vastaajaan. Ilmoittautuessasi kerro nimesi, osoitteesi, puhelinnumerosi
sekä mahdolliset erityisruokavaliot. Kurssimme löytyvät myös osoitteesta
www.vantaanluontokoulu.fi. Opintokeskus Visio tukee kurssejamme.
Kurssit ovat Luontokoululla Sotungissa, Itä-Vantaalla, Sotungintie 25, ellei kurssin
tiedoissa toisin ilmoiteta. Osoite- ja yhteystiedot löytyvät kotisivultamme.

Syksy 2018
Veera Vesiperhosen matkassa - vesiötökkäkurssi
ke 5.9.2018 klo 15-17.30
Kohderyhmä: varhaiskasvattajat, alkuopetuksen opettajat, muut opettajat
Paikka: Huom! Paikkana Mätäjoki Myyrmäessä.
Kurssilla tutustutaan erilaisiin työtapoihin, joilla vesiötököiden kiehtovaa maailmaa voi tutkia lasten kanssa. Kurssilla käytetään Veeran
vesiretki –opetusmateriaalia, joka on lainattavissa koulujen ja päiväkotien käyttöön. Materiaali on suunnattu 5-8-vuotiaille, mutta
kurssin sisältöjä voi toteuttaa myös isompien oppilaiden kanssa.
Ohjaajina luontokouluopettajat Olli Viding ja Mikaela Granqvist.
Kurssi on maksuton, haluttaessa omaat eväät mukaan. Tapaamispaikka Myyrmäessä ilmoitetaan myöhemmin. Kursen kan
delvis dras på svenska, material till vattenprogrammet finns också
på svenska!

Mobiilisti metsässä - tieto- ja viestintäteknologiaa maastossa
to 27.9.2018 klo 15-18
Kohderyhmä: ala- ja yläkoulujen opettajat
Mobiililaitteet koukuttavat lapsia ja nuoria, mutta niitä voidaan myös hyödyntää luokkahuoneen
ulkopuolella tapahtuvassa opetuksessa monin tavoin. Koulutuksessa tutustutaan tutkimukselliseen työskentelyyn koulun ulkopuolella ja tieto- ja viestintäteknologian hyödyntämiseen maasto-oppimisessa. Osallistujat pääsevät suunnittelemaan ja toteuttamaan pieniä tutkimuksia. Kokemuksia tutkimustehtävästä ja sen soveltamisesta pohditaan lopuksi yhdessä. Mukaan tarvitset oman mobiililaitteen. Kouluttajat tulevat Helsingin yliopiston bio- ja ympäristötieteellisestä tiedekunnasta ja Tiedekasvatuskeskuksesta, joiden kanssa kurssi toteutetaan yhteistyönä. Koulutus on maksuton, kahvitarjoilu.

Vantaa ennen, nyt ja tulevaisuudessa. Kulttuuriperintöä ja luontoa kotiseudulla.
ma 17.9.2018
Kohderyhmä: ala- ja yläkoulujen opettajat
Kivikauden Vantaa on ollut tärkeä kauppapaikka, Vantaalla on
ollut yksi maamme ensimmäisistä rautatieasemista ja nykyisin
kaupunki tunnetaan nopeasti kasvavana alueena lentokenttineen ja keskuksineen. Kurssilla tutustutaan mm. ympäristön
muutokseen ja alueen kehittymiseen maatalousvaltaisesta
pitäjästä kaupungiksi sekä elämisen edellytyksiin eri aikoina.
Tiedon lisäksi kehitetään yhdessä museon kanssa toiminnallisia
ideoita, joiden kautta kulttuuriympäristötietoa voidaan opettaa
mielekkäällä ja hauskalla tavalla lähiympäristön arvot huomioiden.
Koulutuksen sisältö tukee Kulttuuriperinnön eurooppalaista teemavuotta 2018 ja syntyneitä ideoita voidaan käyttää myös tekeillä olevien Vantaan kulttuuriympäristölinjausten aineistona. Koulutus järjestetään yhteistyössä Vantaan kaupunginmuseon
kanssa. Kurssi on maksuton, kahvitarjoilu.

Jouluaskartelu
ti 11.12.2018 klo 17-20
Kohderyhmä: kaikki kiinnostuneet
Hinta: 17 euroa, sis. opetuksen, materiaalit ja jouluisen kahvitarjoilun.
Perinteisessä ja suositussa jouluaskarteluillassa valmistamme koristeita kuten kransseja ja pieniä lahjoja
kierrätys- ja luonnonmateriaaleista. Samalla pääset nauttimaan vanhan hirsitalon jouluisesta tunnelmasta,
rentouttavasta omin käsin työskentelystä ja saat hauskoja lahjoja kotiin viemisiksi. Ohjaajana askarteluohjaaja Saara Teini.

Kevät 2019
Ilmiöpohjainen oppiminen metsässä designsuuntautuneella pedagogiikalla (Case Forest)
La 9.3.2019 klo 9-16 (osa 1)
Ke 10.4.2019 klo 16-19 (osa 2)
Kohderyhmä: ala- ja yläkoulujen opettajat, varhaiskasvattajat
Hinta: 40 euroa/hlö, sisältäen opetuksen, materiaalit sekä
lounaan ja kahvit lauantaina, kahvit ja pienen suolaisen iltakurssilla. Ilmoittautuminen : www.smy.fi/tapahtumat
Kurssilla perehdytään design –suuntautuneeseen pedagogiikkaan, motivoivaan ja innostavaan oppimismenetelmään, joka perustuu lasten ja nuorten osallistamiseen ja heidän omiin kysymyksiinsä. Oppimisprosessi etenee ohjatusti yhdessä tutkien, pohtien ja ihmetellen. Menetelmä haastaa
perinteisen, ns. opettajalähtöisen oppimisen.
Kurssilla perehdytään menetelmään vaihe vaiheelta pienryhmissä itse kokeillen. Osana kurssia,
ensimmäisen ja toisen kurssikerran välissä, osallistujat toteuttavat lapsi-/oppilasryhmänsä kanssa
oman projektin. Menetelmää voi soveltaa eri oppiaineissa – menetelmä ei rajoitu vain luontoon.
Kurssi järjestetään yhteistyössä Suomen Metsäyhdistyksen kanssa. Kouluttajana menetelmää työssään soveltanut lto, ympäristökasvattaja Mari Parikka-Nihti.

Luontoleikit
ma 8.4. 2019 klo 15-18
Kohderyhmä: varhaiskasvattajat, alakoulun opettajat, kerho-ohjaajat ja muut lasten kanssa työskentelevät
Leikillä on monta merkitystä. Sen avulla voi purkaa energiaa, se voi rauhoittaa, ryhmäyttää tai
vaikkapa opettaa vaikean asian. Kurssilla perehdytään vanhoihin ja uusiin luontoleikkeihin itse
leikkimällä, jolloin ne jäävät parhaiten mieleen ja ovat käytettävissä kurssin jälkeen omassa työssä.
Ohjaajana ympäristökasvattaja Aulikki Laine/ luontokouluopettaja Katja Lembidakis. Kurssi on
maksuton, kahvitarjoilu.

Sanataidetta luonnossa
Ke 24.4.2019 klo 15-18
Kohderyhmä: varhaiskasvattajat, alakoulun opettajat
Sanataide on luovaa, kielellistä ilmaisua, osa arkipäivää kirjojen, tarinoiden ja median kautta. Sanataiteen
harrastaminen tukee kielen ja mielikuvituksen kehittymistä sekä tekstien ymmärtämisen ja tuottamisen
taitoa. Kurssilla uppoudumme sanojen ja tarinoiden rikkaaseen maailmaan lähiluontoa hyödyntäen. Kurssi
antaa valmiuksia luontosuhteen syventämiseen ja kielen kehityksen sekä mielikuvituksen tukemiseen päi-

väkodissa ja koulussa. Kouluttajina Maami Snellman Vantaan sanataidekoulusta sekä luontokouluopettaja
Katja Lembidakis. Kurssi toteutetaan luontokoulun ja Vantaan sanataidekoulun yhteistyönä. Kurssi on maksuton, kahvitarjoilu.

Villiä ruokaa lautasella – yrtti- ja villivihanneskurssi
ma 13.5.2019
Kohderyhmä: opettajat, kaikki kiinnostuneet
Voiko horsmia syödä? Entä miten ennen hoidettiin yskää? Kurssilla tutustutaan erilaisiin lähiympäristön kasveihin, joita voidaan hyödyntää ravinnoksi tai rohdoiksi monin tavoin sekä opetellaan
valmistamaan ruokaa luonnon omista antimista. Samalla opitaan ruoka- ja yrttikasvien keruusta ja
jokamiehenoikeuksista. Kasvattajille kurssi antaa vinkkejä lasten kanssa toteutettavaksi ja kertaa
kenties jo unohtuneita lajeja. Kurssin ohjaavat luonnonvaratuottaja, keruutuoteneuvoja Marja
Käyhkö ja puutarhuri Sanna Orava. Kurssi on maksuton ja sisältää yrttipitoisen pienen tarjoilun.

Tilauskurssit
Kohderyhmä: opettajat, päivähoidon henkilöstö

Vantaan luontokoulu järjestää tilauskursseina myös esim. koko koulun tai päiväkodin luontoaiheisia koulutuksia viehättävässä ympäristössä. Kurssien sisällöt ovat monialaisia, menetelmät toiminnallisia ja niiltä saa käytännön apua opetussuunnitelman toteuttamiseen luokkahuoneen ulkopuolella. Osallistujat voivat esittää toiveita kurssien aiheista tai painotuksista. Lisätietoja löytyy
www.vantaanluontokoulu.fi/kurssit  tilauskurssit. Kurssit ovat olleet pidettyjä, kysy rohkeasti
lisää toimisto@vantaanluontokoulu.fi!

