VANTAAN LUONTOKOULUN KURSSIT LUKUVUOSI 2017-2018
Tervetuloa kursseillemme!
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, sähköpostiosoitteesi,
puhelinnumerosi, toimipisteesi sekä mahdolliset erityisruokavaliot. Kurssimme löytyvät myös
osoitteesta www.vantaanluontokoulu.fi. Opintokeskus Visio tukee kurssejamme.
Kurssit ovat Luontokoululla Sotungissa, Itä-Vantaalla, Sotungintie 25, ellei toisin ilmoiteta. Osoiteja yhteystiedot löytyvät kotisivultamme.

Ulkoeskari
to 31.8. klo 15-18
Kohderyhmä: varhaiskasvattajat
Voiko esiopetusta toteuttaa ulkona? Kyllä voi! Ulko-oppimisympäristö innostaa lapsia liikkumaan,
tutkimaan ja oppimaan. Luonnossa on myös tilaa ja mahdollisuuksia leikkeihin ja luovuuteen. Kurssilla
tutustutaan esiopetuksen järjestämiseen ulkona ja saadaan maistiaisia erilaisista menetelmistä ja
harjoituksista ulkoeskarivuoden toteutukseen. Kouluttajana toimii Luonnossa kotonaan –päiväkodin johtaja
Susanna Suutarla. Kurssi on maksuton, kahvitarjoilu.

Lähimetsät opetuksessa
ti 5.9.2017 klo 15-18
Kohderyhmä: Varhaiskasvattajat, alkuopetuksen opettajat
Mitä annettavaa lähimetsillä on päiväkotien toimintaympäristönä? Miten opetussuunnitelmaa voi
toteuttaa metsässä? Mitä pitää osata tai tietää, jotta voi opettaa ulkona? Näihin ja muihin kysymyksiin
tarjoamme vastauksia ja vinkkejä kurssilla. Opiskelemme metsässä ja metsästä toiminnallisesti ja
näkökulma on monialainen. Sisältö sopii toteutettavaksi noin 5.-6.-vuotiaiden ja 1.-2.-luokkalaisten lasten
kanssa. Kurssi tukee Vantaan lähimetsävuotta 2017. Koulutuksen ohjaa luontokouluopettaja Katja
Lembidakis. Kurssi on maksuton, kahvitarjoilu.

Lähimetsät opetuksessa
ma 2.10.2017 klo 15-18

Kohderyhmä: Ala- ja yläkoulujen opettajat
Metsä tarjoaa hyviä mahdollisuuksia opetuksen monipuolistamiseen ja uuden opetussuunnitelman
toteuttamiseen. Metsässä voi tehdä havaintoja niin luonnon toiminnasta kuin ihmisen historiasta ja
molempien tulevaisuudesta. Opiskelemme metsässä ja Havina –verkko-opetusmateriaalin avulla.
Harjoitukset ovat toiminnallisia ja näkökulma monialainen ja antaa myös valmiuksia Opsin Metsien
hyötykäyttöosioon. Sisältö sopii toteutettavaksi noin kolmasluokkalaisten ja sitä vanhempien, myös
yläkouluikäisten, oppilaiden kanssa. Ota mukaan säänmukaiset ulkoiluvarusteet. Kurssi toteutetaan
yhteistyössä Suomen Metsäyhdistyksen kanssa. Kouluttajina Vantaan luontokoulun opettaja Olli Viding
sekä nuorisoviestinnän suunnittelija Suvi Pessala Suomen Metsäyhdistyksestä. Kurssi tukee Vantaan
lähimetsävuotta 2017. Kurssi on maksuton, kahvitarjoilu.

Tutkimuksellisuus ja tvt maastossa maasto-opetuksessa
to 12.10.2017 klo 13-17
Kohderyhmä: biologian ja maantiedon ja muut luonnontieteiden opettajat, luokanopettajat
Koulutuksessa tutustutaan tutkimukselliseen työskentelyyn koulun ulkopuolella ja tieto- ja
viestintäteknologian hyödyntämiseen maasto-oppimisessa. Mobiililaitteita käytetään paikkatietoa
sisältävän mittausdatan keräämiseen maastosta. Osallistujat pääsevät suunnittelemaan ja toteuttamaan
pieniä tutkimuksia. Kokemuksia tutkimustehtävästä ja sen soveltamisesta pohditaan lopuksi yhdessä.
Mukaan tarvitset oman mobiililaitteen. Kouluttajina Anttoni Kervinen ja Justus Mutanen Helsingin
yliopiston Luma- keskuksesta. Koulutus on maksuton, kahvitarjoilu.

Jouluaskartelu- ja lahjailta
ti 12.12.2017 klo 17-20
Kohderyhmä: kaikki kiinnostuneet
Hinta: 15 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.

Talviluonto oppimisympäristönä
ma 15.1.2018 klo 14-17
Kohderyhmä: varhaiskasvattajat, ala- ja yläkoulujen opettajat
Talvella ei tarvitse sulkeutua sisälle, vaan luonto on mainio oppimisympäristö myös talvella! Talvi on jopa
parasta aikaa mm. monien nisäkkäiden havainnointiin. Kurssilla pohditaan talven merkitystä ja talvessa
selviytymistä eri eliöiden kannalta sekä tehdään erilaisia talvisen luonnon tutkimiseen ja kokemiseen
liittyviä käytännön harjoituksia, myös leutoon talveen soveltuvia. Kurssi on sisällöltään monialainen.
Kouluttajana luontokoulunopettaja Katja Lembidakis. Kurssi on maksuton, kahvitarjoilu.

Ekososiaalisen sivistyksen näkökulmia opetukseen
ti 10.4. klo 14-17
Kohderyhmä: ala- ja yläkoulujen opettajat
Tekeekö raha ihmisen onnelliseksi? Tai onko sillä merkitystä, mistä kännykkäni raaka-aineet ovat peräisin?
Ekososiaalinen sivistys on tärkeä osa opetussuunnitelman tavoitteita. Mutta mitä se oikein tarkoittaa ja

miten sitä voi opettaa? Koulutuksessa käydään läpi menetelmiä joilla voi käsitellä oppilaiden kanssa sitä
miten olemme riippuvaisia luonnosta ja toisista ihmisistä ja mitä vastuita tähän liittyy. Keskitymme luonnon
tuottamiin palveluihin, tuotteiden ekologisiin jalanjälkiin, maapallon ihmisten eriarvoisuuteen ja siihen mitä
onnellisuuteen tarvitaan. Käsittelemme myös arjen pienten tekojen kuten kulutusvalintojen merkitystä. Osa
koulutuksesta on opetussuunnitelman hengen mukaisesti ulkona, joten varauduthan säänmukaisin
vaattein. Kouluttajina luontokouluopettaja Katja Lembidakis sekä ympäristökasvattaja Hanniina Manner
Pääkaupunkiseudun kierrätyskeskuksen Ympäristökoulu Polusta. Kurssi pidetään yhteistyössä
Ympäristökoulu Polun kanssa ja sen rahoittaa osin Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY. Kurssi on
osallistujille maksuton, kahvitarjoilu.

Matematiikkaa ulkona
ti 17.4.2018 klo 14-17
Kohderyhmä: alakoulun ja esikoulun opettajat, erityisopettajat
Matematiikan opetus ja oppiminen ulkona on innostavaa! Kurssilla perehdytään peruslaskutoimitusten
opettamiseen toiminnallisten tehtävien avulla eri aistikanavia hyväksikäyttäen. Tehtäviä voi käyttää
opetuksessa oppitunnin mittaisina tehtäväkokonaisuuksina tai yksittäisinä harjoitteina luokkaopetuksessa.
Ota mukaan säänmukainen varustus ja asennoidu leikkimielellä. Kurssi koostuu toiminnallisista käytännön
harjoitteista. Kouluttajana ympäristökasvattaja Aulikki Laine. Kurssi on maksuton, kahvitarjoilu.

Ötökkäkurssi
to 3.5.2018 klo 15-18
kohderyhmä: opettajat, varhaiskasvattajat
Lentäviä, vilistäviä ja mönkiviä ötököitä on luonto pullollaan, mutta mitä ne oikeastaan ovat ja
kuinka niitä löytää? Perinteisellä ötökkäkurssilla kartutat lajintuntemustaitoja ja saat vinkkejä
oppilaiden kanssa tehtäviin ötökkätutkimuksiin. Pikkuotusten maailma kiinnostaa lapsia aina ja
ötökät ovat motivoiva aihe oppia luonnosta laajemminkin. Samalla on mahdollisuus päästä eroon
ötökkäkammosta. Ohjaajana luontokoulunopettaja Olli Viding. Kurssi on maksuton. Kahvitarjoilu.

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!

Tervetuloa kursseillemme!

Vantaan luontokoulu
Sotungintie 25a 01200 Vantaa
p: 09-875 3057
toimisto@vantaanluontokoulu.fi
www.vantaanluontokoulu.fi

