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Aikataulu ja ohjeistus
18:00 – 18:10 ›› Rehtori avaa tilaisuuden.
Rehtori voi avata tilaisuuden haluamallaan tavalla.
Alkupuheen aikana voi käydä läpi esimerkiksi koulun omien tiedotusta vaativien
asioiden lisäksi illan teemat sekä tilaisuuden kulun. Rehtorin omat ajatukset illan
teemoihin liittyen ovat myös tervetulleita tilaisuuden avaamiseksi.
18:10 – 18:20 ›› Video 1: Millainen on uusi opetussuunnitelma?
Kokemuksia uuden opetussuunnitelman toteuttamisesta ensimmäisen vuoden
ajalta sekä puhuttaneiden teemojen avaamista.
Videomateriaali toimitetaan kouluille lähempänä vanhempainiltaa sekä löytyy
myöhemmin osoitteesta www.maailmansuurinvanhempainilta.fi
18:20 – 18:35 ›› Oman koulun kokemukset opetussuunnitelman
toteuttamisesta.
Koulu esittelee omat kokemuksensa uuden opetussuunnitelman
toteuttamisesta ensimmäisen vuoden ajalta.
Esittelyssä on hyvä tuoda konkreettisesti esille se, mikä meidän koulussamme on
muuttunut ja mitä se tarkoittaa käytännössä.
Esittelyssä voi myös esimerkiksi kertoa, mitkä ovat tulevan kevään 2018 sekä
seuraavan lukuvuoden 2018-2019 suunnitelmat uuden opetussuunnitelman
käyttöönotossa ja jalkauttamisessa?
Lisäksi koulun opettajat voivat jakaa omia kokemuksiaan uuden
opetussuunnitelman käyttöönotossa ensimmäisen vuoden ajalta – miten se on
vaikuttanut omaan opettajan työhön, mikä on ollut haastavaa ja millaisia hyviä
kokemuksia ja ajatuksia muutokset ovat tuoneet kouluarkeen ja oppilaiden
koulunkäyntiin?

Puheenvuoron voi pitää rehtori tai yksi tai useampi opettaja ja puheenvuorossa
voi olla mukana myös oppilaiden ajatuksia muutoksesta. Oppilaiden ajatukset voi
tuoda esiin esimerkiksi oppilaiden itsensä kertomina tai oppilaiden tekemien
töiden muodossa.
18:35 – 18:45 ›› Video 2: Miltä uuden opetussuunnitelman toteuttaminen
näyttää käytännössä?
Kaksi hienoa ja innostavaa esimerkkiä koulun arjesta eri puolilta Suomea.
Videomateriaali toimitetaan kouluille lähempänä vanhempainiltaa sekä löytyy
myöhemmin osoitteesta www.maailmansuurinvanhempainilta.fi
18:45 – 19:45 ›› Osallistavaa työskentelyä pienryhmissä.
Keskusteluun pohjautuvaa osallistavaa työskentelyä illan teemaan sekä
vanhempien ja koulun yhteistyöhön liittyen. Osiossa jaetaan yhdessä havaintoja
ja ajatuksia sekä kerätään ideoita yhteistyön kehittämiseen.
Osallistava työskentely tapahtuu pienryhmissä. Voitte itse päättää missä tilassa
ryhmäosuus pidetään. Suosittelemme luokkiin jakautumista niin, että yhdessä
luokassa on useampi pienryhmä, mutta osuuden voi pitää pienryhmissä myös
esimerkiksi juhlasalissa. Ryhmätilannetta voi vetää esimerkiksi rehtori, opettaja,
luokan vastuuvanhempi tai luokkatoimikunnan pj.
Valmiit materiaalit ja tarkemmat ohjeistukset ryhmäosuuden toteutukseen
toimitetaan tulostettavassa pdf-muodossa sähköpostin liitteenä tiedostonimellä
Maailman suurin vanhempainilta, 8.11.2017. Jokaiseen ryhmään tarvitaan pdf:n
diat 4-8 tulostettuna, paperia sekä muutamia kyniä jokaiselle pöytäryhmälle.

