
Kuperkeikka ja ProjekTori, Kokkola
Tiivistelmä:
Hankkeessa on tähdätty oppimisympäristö- ja oppimiskäsitysten ajanmukaistamiseen ilmiöpohjaisella lähestymistavalla ja eheyttävillä aihekokonaisuuksilla. Hankkeen toiminta-ajatus on jakaantunut 1) Kuperkeikkaan  
(kuper = kulttuuriperintö) ja 2)ProjekToriin. Kuperkeikkassa oppilaille ja opettajille on avattu uutta oppimisnäkökulmaa edustavia toiminta- ja opetuspaketteja työpajoissa. Samalla yhteydessä opettajille on voitu antaa  
ohjausta tarvittavista toiminnallisista työtavoista. ProjekTorin työpajoissa on harjoiteltu luovaa ilmaisua ja mediataitoja. Tavoitteena on ollut toiminnallisen medialukutaidon saavuttaminen, mikä tarkoittaa tieto- ja  
viestintäteknisten valmiuksien harjaantumisen ja mieleen painamisen lisäksi myös kykyä luovasti tuottaa ja analysoida opittavaan ilmiöön liittyvää tietoa. Kokonaisten toiminnallisten pajapäivien suunnittelu ja toteuttaminen  
on mahdollistanut kuvataide-, kulttuuriperintö- ja mediakasvatuksen sisältöjen yhdistämisen opetuspäiviin. Oppilaat on haluttu tuoda ulos luokista aikamatkalle omin aistein havainnomaan ja elämyksellisesti kokemaan  
opetettavaa ilmiötä, mistä yhtenä esimerkkinä keskiajan markkinoiden järjestäminen Kokkolan kotiseutumuseolla ja keskiaikaisen kirkon liepeillä. Tärkeitä yhteistyökumppaneita pajapäivien sisältöjen suunnittelussa ja  
toteuteuksessa ovat olleet kaupungin museolehtori -pedagogi ja opettajaopiskelijat yliopistokeskus Chydeniuksesta.

 
OPPIAINE historia, kuvaamataito, äidinkieli

KUVAT
Pajapisteen rekvisiittaa Von Linnén jalanjäljillä -pajapäivältä

http://projektori.blogspot.fi 
hankkeen blogisivulla kuvia pajapäiven ja roolihahmojen kautta oppimisesta 
ilmiöpohjaisesti aihekokonaisuuksina

VIDEOT  
http://youtu.be/Ow3clsx88eA (Hanketta esitellään, klippejä toiminnallisen pajapäivän tiimoilta)

LAITTEET OHJELMISTOT 
kannettavat tietokoneet Photo Story 
kamerat www, blogi

OPPIMISTILA 
-oppimisympäristö laajenee luokan ulkopuolelle; siirtymää oppiainerajat ylittävään ja projektimaiseen oppimiseen; siirtymää ilmiölähtöiseen ja elämyksellisyyden (eri aistikanavia käyttäen) ja toiminnan kautta oppimiseen; sosiaalinen oppiminen 
korostuu: roolit autenttista jäljittelevässä toimintaympäristössä  
-mihin 2000-luvun taitoihin liittyy? Luovuus ja innovatiivisuus, kriittinen ajattelu ja ongelmanratkaisu, informaation lukutaito, tvt-taidot kommunikaatio ja yhteistyö

http://projektori.blogspot.fi/
http://microsoft-photo-story-3.finnish.toggle.com/%20
http://youtu.be/Ow3clsx88eA


1. HYVÄ KÄYTÄNNE

OTSIKKO: Toiminnallisissa työpajoissa opitaan ainerajat ylittäen kaikilla aisteilla

kohderyhmä: perusopetus

teemat: oppimisympäristöt, laitteet ja ohjelmistot opetuskäytössä 
kulttuuriperintö
oppimisympäristöjen monipuolistaminen
aihekokonaisuudet
tieto-ja viestintätekniikan pedagoginen käyttö
ilmiöpohjainen oppiminen

avainsanat: pajapäivä, museodraama, aikamatka, roolit, elämyksellinen oppiminen, ilmiöpohjainen opetus, luovuus, ilmaisutaito, toiminnallisuus, mediataidot

KuperKeikka ja ProjekTori- hankkeessa on opetettu historiaan ja kulttuuriperinteeseen liittyviä aihekokonaisuuksia toiminnallisissa työpajoissa. Kokonaisia opiskelupäiviä historian ja kulttuuriperinteen teemoista on 
toteutettu pajapäivillä aikamatkan ja museodraaman merkeissä. Erillisten pajapisteiden sisältö on suunniteltu vastaamaan oppiaineiden opetussuunnitelman sisältöjä. Niissä pohjataan elämykselliseen oppimiseen ja 
tarjotaan nähtäväksi, kuultavaksi ja koettavaksi itse ilmiötä kokonaisvaltaisesti useiden oppiaineiden sisältöjä yhdistellen (kuvaamataito, musiikki, historia, kotitalous, biologia). 

Työpajat ja pajapäivät sopivat menetelmäksi kulttuuriperintöön tutustuttamiseen toiminnallisin keinoin perusasteen ylemmille luokille. Toteuttaminen vaatii paljon alueen koulujen yhteistyötä ja huolellista 
suunnittelutyötä työpajojen sisällöistä. Tässä hankkeessa opettajaopiskelijat ovat syventävänä harjoittelunaan olleet mukana pajapäivien työpajojen suunnittelussa ja toteutuksessa. Hankkeessa on toimittu niin, että 
opettajat ovat tuoneet luokkansa valmiiseen tapahtumaan. Tapahtumaan tarvittava välineistö (vaatteet, rekvisiitta) ja tekniikka (digikamerat) on tuotu valmiiksi paikalle. Pajapäivissä myös ruokailu on voitu järjestää 
kulttuuriperinteen vaatimusten mukaisesti. Historiaan ja kulttuuriperinteeseen tarvittavaa asiantuntemusta on saatu kaupungin museon museolehtorilta.Tapahtumaan osallistuvista on pyritty muodostamaan ajan 
henkeä kuvaava sosiaalinen ympäristö, jossa kukin toimii ennalta asetetussa roolissa. Tekniikka on ollut pajapäivissä mukana vain tallentamisen välineenä, ei keskipisteenä. Aihekokonaisuuksien opiskelu ei ole 
rajoittunut vain pajoihin, vaan oppilaat ovat opiskelleet myös ennakkoon omissa luokissaan. Tallenteiden tekeminen pajoista ja päivien tapahtumista mahdollistaa sen, että teemojen käsittelyä voi syventää oman 
opettajan kanssa jälkeen päin.

Hankkeen työpajatoiminnalliseen kokonaisuuteen on kuulunut myös opetuspaketteja, joilla on kyetty tukemaan opettajien tieto- ja viestintäteknisiä taitoja. Opetuspakettien sisältönä on ollut 1.mediataju
2.savi/paperi/esineet/ animaatioksi, 3.tarinat kuviksi, 4.kuvat tarinoiksi, 5.äänimaailma kuvassa, 6.blogit, wikit - prosessin tukena ja oppimisympäristönä, 7.youtube – julkaisukanavana, 8.virtuaalimaailmat

Kokemuksia työpajatoiminnasta on koottu opettajilta, vanhemmilta, oppilailta ja opettajaopiskelijoilta. Oppilaat ovat itse tekemällä ja elämysten kautta kokeneet oppivansa enemmän asioista. Opettajaopiskelijat 
ovat kokeneet ilmiöpohjaisen lähestymistavan uudistaneen käsityksiään oppimisympäristöstä ja oppimisesta. He ovat nähneet tässä mielekkään tavan syventää ja eriyttää opettamista.  Kun oppimisessa on mukana 
kaikilla aisteilla, eikä vain loogisena tiedon käsittelijänä, jokaisella on mahdollisuus oppia omista lähtökohdistaan.

Linkit: http://projektori.blogspot.fi/     (hankkeen blogisivu, jossa tietoa hankkeesta ja järjestetyistä tapahtumista)
https://www.kokkola.fi/rousseau_hanke/perinnetieto_ja_kasvit/fi_FI/perinnetieto_ja_kasvit/  K.H. Renlundin museon (Keski-Pohjanmaan maakuntamuseon) Perinnetieto ja kasvit ympärillämme -sivu
http://keskiaikakokkolassa.blogspot.com/  Blogipostaus: Keskiaika Kokkolassa - Saarimäen markkinat 

http://keskiaikakokkolassa.blogspot.com/
https://www.kokkola.fi/rousseau_hanke/perinnetieto_ja_kasvit/fi_FI/perinnetieto_ja_kasvit/
http://projektori.blogspot.fi/

