Koulukoulu osana
vanhempainiltaa
Ota Koulukoulu-verkkokurssi osaksi
vanhempainillan ohjelmaa. Seuraa valmista
kulj etusta diaesityksen avulla. Samalla viet
huoltajat tärkeiden, oppimiseen liittyvien
keskustelujen äärelle. Koulukoulu-vanhempainillan
voi toteuttaa myös etätapahtumana
tai pienempänä tilaisuutena oman
luokan huoltajien kanssa.
Kesto Koulukoulu-osio 45-60 min
MITEN TEEN KOULUKOULU-VANHEMPAINILLASTA INNOSTAVAN KOKEMUKSEN?
Tutustu kurssiin, diaesitykseen ja sen puhujamuistiinpanoihin etukäteen,
niin tiedät riittävän hyvin mistä puhut ja miten tilaisuus etenee.
Mieti, missä vaiheessa omaa tilaisuuttanne Koulukoulu-osio palvelee
parhaiten osallistujien ja koulun tarpeita. Onko se innostava aloitus,
jonka jälkeen mennään yhteisiin ajankohtaisiin asioihin, vai toisin päin?
Kuinka paljon aikaa käytätte?
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Pohdi, mihin esityksen kohtiin haluat erityisesti pysähtyä keskustelemaan. Entä mitä asioita haluat erityisesti nostaa esiin sisällöistä?
Mikä tuntuu tärkeältä juuri teidän koulussanne?
Satsaa aloituspuheenvuoroon! Huoltajilla on etäopetuskevään jälkeen
varmasti mielessään paljon kysymyksiä ja huolenaiheita. Hyödynnä
Koulukoulun tarjoamat keskustelun paikat myös näiden huolenaiheiden
käsittelyyn ja purkamiseen. Kerro, miksi teillä koulussa toivotaan,
että mahdollisimman moni huoltaja suorittaa kurssin.
Kiinnitä Koulukoulun teemat oman koulusi arkeen ja käytäntöihin.
Mieti valmiiksi, mitä erityisesti haluat kertoa huoltajille
toimintatavoistanne ja työn periaatteista.
Pyri innostavaan ja keskustelevaan otteeseen, jossa osallistujien
ajatuksille annetaan tilaa ja kokemusten jakaminen tuntuu turvalliselta.
Ohjaa huoltajat juttelemaan teemoista myös pareittain ja/tai pienemmissä
ryhmissä. Diaesityksen muistiinpano-osiosta löydät ehdotuksia sopiviin
kohtiin. Soveltaminen sallittua!
Tue huoltajien välistä tutustumista. Esittäytymisestä on hyvä aloittaa.
Anna tilaa kommenteille ja yhteiselle keskustelulle kaikissa niissä
kohdissa, joissa se mielestäsi tukee huoltajien tiedon, jakamisen
ja keskustelun tarpeita.
Huolehdi kellotuksesta sopimanne aikataulun mukaan.
Valmistele tekniikka hyvin. Testaa esitys ja sen äänitiedostojen
ja videoklippien toimivuus etukäteen.

NÄMÄ TARVITSET:
Videotykki ja esityskone diaesitystä ja videoita varten.
Esityskoneeseen kytkettävät kaiuttimet diaesityksen ääniklippejä
ja videoita varten (etenkin, jos tila on suuri).
Koulun tablettitietokoneita tai vastaavia lainattavaksi huoltajille,
jos mukana ei ole sopivaa omaa laitetta.
Livetapahtuma: sopivan kokoinen tila, jossa tuolit voi mahdollisuuksien
mukaan asetella myös pienryhmätyöskentelyä tukevaan muotoon.
Etätapahtuma: vetäjälle tuttu etätyöalusta (Teams, Meet, Zoom) ja
rauhallinen työskentelytila. Vakaa verkkoyhteys. Halutessasi voit hyödyntää
keskusteluissa myös esim. Padletia tai muuta yhteistyöskentelyalustaa.
Kaikki taustamateriaalit löydät täältä: Koulukoulu.fi/materiaalit

koulukoulu.fi

/koulukoulu2020

