Pirkanmaan
kieltenopettajien
syyskoulutuspäivä
TYÖNILOA MEILLE
KAIKILLE!
Teemana kieltenopetus
ja hyvinvointi
14.9.2019 Sammon keskuslukio
(Uimalankatu 5)

8.30 - 9.00
9.00 - 9.15
9.15 - 9.30
9.30 - 10.15

10.15 - 11.00
11.00 - 12.00
12.00 - 13.30
13.30 - 14.00
14.00 - 15.30

Ilmoittautuminen, aamukahvi (Sanoma Pro) ja oppimateriaalinäyttely
Aloitussanat ja ohjeita päivään, Milla Ojala
Louisa Daffue-Karsten: The Texts in English Textbooks
Susanna Ahvalo, luokanopettaja ja lasten ja nuorten mindfulness-ohjaaja
Kuinka yksinkertaisten mindfulness-harjoitteiden avulla on mahdollista oppia
tunnistamaan oman kehon ja mielen viestejä ja kuinka tämä voi auttaa
stressinhallinnassa? Kuinka tapamme ja ajattelumme muokkaavat aivoja? Kuinka
asennetta elämään on mahdollista suunnata tietoisesti kohti positiivisempaa
lähestymistapaa?
Neuropsykologi Heli Isomäki: Kieltenoppiminen hankalaa, oppimisvaikeudetko
kaiken taustalla?
Lounas ja näyttely
Ensimmäiset työpajat
Iltapäiväkahvi (Svenska Nu) ja näyttely
Toiset työpajat

Koulutuspäivän hinta on 60 euroa (jäsenet), 120 euroa (ei-jäsenet). Jos olet maksanut vuonna
2019 SUKOLin opiskelijajäsenmaksun, pääset koulutuspäivään 20 eurolla. Hintaan sisältyy koulutus,
aamukahvi, lounas ja kahvit iltapäivällä.
Ilmoittautumiset osoitteessa https://urly.fi/1hmg viimeistään to 5.9.2019. Muistathan ilmoittaa mahdolliset
erikoisruokavaliosi ja mihin työpajoihin (1. ja 2.) osallistut iltapäivällä. Valitse myös yksi varavalinta per työpaja
siltä varalta, että jokin ryhmistä ei toteudu.
Ilmoittautumislomakkeessa kysytään myös, miten osallistumismaksusi maksetaan. PKO:lla on mahdollisuus
verkkolaskutukseen. Jos tämä vaihtoehto on käytettävissä, ota selvää työnantajaltasi
verkkolaskutuksessa tarvittavista tiedoista. Voimme myös lähettää laskun sähköpostin liitteenä joko sinulle tai
työnantajallesi.

Yhteistyökumppanit:

Näyteilleasettajat:

TYÖPAJAT
Valitse yksi työpaja sekä ensimmäisestä että toisesta työpajaryhmästä sekä varavalinta
molemmille. Ja otathan oman laitteen mukaan tietotekniikkapajoihin.
ENSIMMÄISET TYÖPAJAT (12.00-13.30)
1. EN: The school of air (Louisa Daffue-Karsten)
A basic, general introduction to the Australian system of long-distance learning. For teachers who are interested in
learning more about the background of this schooling system used in the remote regions of the vast Australian
Outback.
2. SA: 30 Jahre Mauerfall (Nina Dannert, Pirjo Rantanen, Ulrike Eichstädt)
Kulttuuripaketti ja saksalainen kulttuurikeskus
3. Vieraiden kielten oppimiseen liittyvät oppimisvaikeudet (Heli Isomäki)
Aamupäivän luennon aiheen käsittely jatkuu
4. Varhentamista toiminnallisesti robottipedagogiikalla höystettynä (Heidi Hertell ja Elias-robotti)
5. Mindfulness-harjoitteita ja teoriaa liittyen mindfulnessin vaikutuksiin (Susanna Ahvalo)

TOISET TYÖPAJAT (14.00-15.30)
6. IS/EN: Islannin tarusto (Kristinn Sigurđur Sigurđsson) These books. The meaning of the Iclendic sagas as
understood by an Icelander.
7. VE: Ajankohtaista venäjän opettajille (Alesia Volkova)
8. eTwinning (Antti Piiroinen)
eTwinning on Euroopan komission hanke, jolla halutaan lisätä koulujen välistä yhteistyötä. Koulutuksessa tutustutaan
eTwinningiin ja esitellään projektiesimerkkejä. Lisäksi osallistujat pääsevät osallistumaan käynnissä olevaan
eTwinning-projektiin oppilastunnuksilla sekö Padlet-nettityökaluun. Koulutus soveltuu niin vasta-alkajille kuin myös
eTwinning—projekteja käyttäville opettajille.
9. Askartelua ja toiminnallista kieltenopetusta (Milla Ojala)
10. Käytännönläheisiä vinkkejä ja harjoituksia ääniterveyden ylläpitoon (Annamaija Näreaho ja Niina Rinne)
11. Ajankohtaista ammatillisessa kieltenopetuksessa (Pamela Piilonen ja Anna-Leena Haapala)

