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SYKLI tarjoaa toiminnallisia työpajoja luonto- ja ympäristökasvatuksen sekä kestävän kehityksen teemoista.
Syklin koulutukset ovat innostavia ja mukaansatempaavia. Työpajat tarjoavat uusia oivalluksia sekä
konkreettisia työkaluja toiminnallisiin menetelmiin ja lähiympäristön monipuoliseen hyödyntämiseen
opetuksessa. Koulutukset tukevat varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden
jalkauttamista ja tarjoavat ideoita monialaisten oppimiskokonaisuuksien toteuttamiseen sekä laaja-alaiseen
osaamiseen.
Pääpaino työpajoissa on toiminnallisuudessa eli osallistujat pääsevät kokeilemaan käytännössä erilaisia
toiminnallisia menetelmiä ja aloittamaan oman työnsä kehittämisen yhdessä kollegoidensa kanssa.
Osallistujat saavat hyvät kuvaukset koulutuksissa käytetyistä menetelmistä, jotta he voivat koulutuksissa
keskittyä toimintaan ja tekemiseen sekä toistaa menetelmät myöhemmin vaivatta.
Tulemme kouluttamaan työpaikallenne!
Koko päivän koulutus koostuu yhdestä työpajasta (6 h) tai kahden työpajan (3 h) yhdistelmästä. Hinta: 1600 € (6 h)
Puolen päivän koulutus koostuu yhdestä valitusta työpajasta. Hinta: 800 € (3 h)
Hinnat on ilmoitettu ilman arvonlisäveroa. Hintoihin lisätään matkakulut ja arvonlisävero kulloinkin voimassa olevan arvonlisäverokannan mukaan.
Hintaan on laskettu 10–25 osallistujaa/kouluttaja.

SYKLI ON KOULUTUSALAN KESTÄVÄN KEHITYKSEN PITKÄN LINJAN OSAAJA JA KEHITTÄJÄ
Kouluttajat ovat kokeneita ja pedagogisesti päteviä ympäristökasvattajia ja kestävän kehityksen asiantuntijoita, joilla on
pitkä kokemus opettajien täydennyskoulutusten suunnittelusta ja toteuttamisesta.
Satu Jovero (KM) on ympäristötieteilijä ja luokanopettaja, joka on erikoistunut monimuotoisuuden
ja ilmastokasvatuksen näkökulmiin.

Ulla Myllyniemi (KM) on kokenut luokanopettaja,
erityisopettaja, ympäristökasvattaja ja ulkoilmapedagogiikan kehittäjä. Toiminnalliset ja kokemukselliset menetelmät ovat hänelle tärkeitä.

Virpi Jussila (FM) on biologi ja ympäristökasvattaja
sekä perhe- ja luontoliikunnan ohjaaja, jolla on
pitkä ja monipuolinen kokemus ulkona oppimisen
parissa.

Silja Sarkkinen (FM) on biologi, joka on erikoistunut
ympäristökasvatukseen, kestävän kehitykseen,
osallistamiseen, motivointiin ja viestintään.

Anna Kettunen (MMM) on erikoistunut ympäristötieteisiin, ympäristö- ja seikkailukasvatukseen, toiminnallisiin menetelmiin, ulkona opettamiseen ja
aikuiskasvatukseen.

Maarit Pihkala (KM) on eräopas, ympäristökasvattaja ja luokanopettaja, joka on erikoistunut toiminnallisiin menetelmiin, osallistamiseen ja
verkostojen rakentamiseen kansalaisyhteiskunnan
kanssa.
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ULKOLUOKAN ABC (3H)
ESIOPETUS, PERUSKOULU
Peruskurssi ulko-opetuksen aloittamiseen koulussa. Tavoitteena on tarjota opetukseen soveltuvia toiminnallisia menetelmiä
käytettäväksi ulkoluokassa ympäri vuoden. Koulutuksessa painotetaan ympäristöopin ja luontoliikunnan opetusta. Menetelmiä
voi käyttää soveltaen muidenkin oppiaineiden opetuksessa. Kurssilla käydään läpi turvallinen ulko-opetuksen aloittaminen ja
rutiinien luonti. Tutuksi tulevat myös ulkoluokassa toimisen hyödyt niin kasvattajalle, oppilaalle kuin ryhmälle. Koulutus tapahtuu
kokonaan ulkona.

ULKOLUOKKAAN OPPIMAAN ERI OPPIAINEISSA (3H)
PERUSKOULU
Miten opetussuunnitelma toteutuu ulko-opetuksessa? Koulutuksen tavoitteena on tarjota toiminnallisia menetelmiä eri oppiaineiden
käsittelyyn ulkoluokassa ympäri vuoden. Tässä koulutuksessa painotetaan matematiikan, äidinkielen ja vieraiden kielten opetusta
ulkoluokassa. Saat ideoita myös taide- sekä lukuaineiden opiskeluun ulkona, kuten historian ja kuvaamataidon. Koulutuksessa
esiteltyjä menetelmiä voi käyttää soveltaen muidenkin oppiaineiden opetuksessa. Koulutus tapahtuu kokonaan ulkona.

ENSIASKELEET ULKOLUOKKAAN (3H)
VARHAISKASVATUS, ESIOPETUS
Peruskurssi ulko-opetuksen aloittamiseen päiväkodissa. Luonto on aito oppimisympäristö, se tarjoaa lapsille kokemuksia,
materiaaleja ja monipuolisia mahdollisuuksia leikkiin ja tutkimiseen. Koulutus tarjoaa menetelmiä lasten luonnontuntemuksen
lisäämiseen ja luontosuhteen syventämiseen. Koulutuksessa kokeillaan toiminnallisesti leikkejä, harjoituksia ja tutkimusmenetelmiä
hyödyntäen monia eri aisteja. Koulutus avaa, miten varhaiskasvatussuunnitelmien oppimisen alueet toteutuvat ulkona.

TOIMINNALLISTA ILMASTOKASVATUSTA (3h)
PERUSKOULU
Koulutuksessa vaikeasti hahmottuvat ympäristöasiat - ilmastonmuutos ja kiertotalous - avataan oppilaita innostavalla tavalla.
Ulkona oppiminen osallistaa oppilaita vaikeiden aiheiden äärelle vauhdikkaiden pedagogisten pelien, leikkien ja draaman kautta.
Luodaan yhdessä hyvää tulevaisuutta: perehdytään ilmastonmuutoksen taustoihin ja omiin vaikuttamismahdollisuuksiimme.
Koulutus toteutetaan kokonaan ulkona.

KESTÄVÄ KEHITYS KOULUN TAI PÄIVÄKODIN ARJESSA (3H)
VARHAISKASVATUS, ESIOPETUS, PERUSKOULU
Koulutus tarjoaa käytännön työkaluja koulun kestävän kehityksen työhön ja yhteisön osallistamiseen mukaan toimintaan.
Toiminnallisten menetelmien avulla pohditaan yhdessä, kuinka sitoutetaan kaikki mukaan ja saadaan aikaan muutoksia
arvoihin, asenteisiin ja toimintaan. Kestävän kehityksen edistämisessä ovat hyvät vuorovaikutustaidot tarpeen. Se on
puhumista, kuuntelemista, tekoja ja toimintaa. Koulutuksen aiheina ovat parhaat innostamisen ja motivoinnin käytännöt,
muutos ja vuorovaikutuksen periaatteet. Lisäksi saadaan tietoa myös ajankohtaisista kestävän kehityksen teemoista.
Koulutus toteutetaan osittain ulkona.

HYVINVOINTIA ULKOLUOKASSA (3H)
VARHAISKASVATUS, ESIOPETUS, PERUSKOULU
Millaista hyvinvointia ulkoluokka tarjoaa? Koulutus sisältää runsaasti toiminnallisia vinkkejä ulkoluokan hyödyntämiseen monipuolisina rauhoittumisen, luonto- ja liikuntaelämysten sekä oppimisen paikkoina. Ulkona toimimisella on keskeinen merkitys osallisuuden
kokemukseen, ryhmäytymiseen ja positiivisen minäkuvan muodostumiseen. Koulutuksessa avataan luonnossa toimimisen etuja eri
näkökulmista. Koulutus toteutetaan kokonaan ulkona.

ILMIÖMÄISTÄ JA MONIALAISTA OPPIMISTA (6H)
ESIOPETUS, PERUSKOULU
Luonnonilmiöiden tutkiminen tarjoaa hyviä aiheita monialaisten oppimiskokonaisuuksien toteuttamiseen. Koulutuksessa esitellään
helppo malli toiminnallisen ja oppilaslähtöisen monialaisen oppimiskokonaisuuden toteuttamiseen metsässä tai pihalla.
Koulutuksessa kokeillaan aiheeseen sopivia toiminnallisesti leikkejä, harjoituksia ja tutkimusmenetelmiä. Koulutus toteutetaan
kokonaan ulkona.

Tilaa henkilöstökoulutus jo tänään!
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