Nova Schola Finlandia III
Verkostohanke kohti modernia oppimisympäristöä
Nova Schola Finlandia on perusopetuksen oppimisympäristöjen kehittämishanke opetussuunnitelmasta koulurakentamiseen. Aiempien Nova Schola Finlandia I ja II vertaisverkostojen palautteen ja hankkeeseen kohdistuneen laajan kiinnostuksen kannustamina aloitamme
keväällä 2017 uuden Nova Schola III vertaisverkoston.
Oppimisen tavat, opetus, välineet ja oppimisympäristöt ovat monipuolistuneet digitalisaation ja
mobilisoitumisen myötä. Voimaan tullut uusi opetussuunnitelma edellyttää kouluilta työtapojen,
toimintakulttuurin ja monipuolisten oppimisympäristöjen kehittämistä. Nova Schola III vertaisverkostossa tarkastelemme innovatiivisia ja oppilaita motivoivia oppimisympäristöjä ja verkoston tuella ratkaisemme paikallisia oppimisympäristöihin liittyviä haasteita.
Hanke toteutetaan vertaisverkoston kokemuksellisena työskentelynä teemaseminaareissa
(4 x 2 pv = 8 pv), jotka muodostuvat alan huippujen luennoista, vierailuista innovatiivisiin
kouluihin ja vertaisverkostotyöskentelystä. Seminaarien välillä työskennellään teemaan liittyvien hanketehtävien parissa. Hankkeen aikana jokaisessa kunnassa toteutetaan puolen
päivän oppimisympäristöjen kehittämiseen liittyvä työpaja. Optiona tarjoamme opintomatkaa
oppimisympäristöratkaisultaan mielenkiintoiseen eurooppalaiseen kohteeseen.
Vertaisverkosto aloittaa keväällä 2017 ja työskentelee keväälle 2018.
Verkostoon mahtuu mukaan enintään 10 kuntaa.
Nova Schola Finlandian nettisivut www.fcg.fi/nova.
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Ensimmäiseen ja toiseen Nova Schola Finlandiaan vertaisverkoston osallistujien kommentteja:
Rehtori Jani Alakangas, Kirkkomännikön koulu, Tyrnävä
Olemme rakentamassa uutta koulua Tyrnävälle. Ajatuksemme on luoda täysin uudenlainen
oppimisympäristö OPS 2016 huomioiden. Nova sopii hankkeemme aikatauluun loistavasti!
Olemme saaneet seurata muiden kuntien hankkeiden etenemistä läheltä ja lisäksi päässeet
tutustumaan uusiin ja myös vähän vanhempiin kouluihin ja heidän innovaatioihinsa. Tällainen
prosessin mukana kulkema hanke on erittäin arvokas työkalu suurta investointia tehtäessä.

Sivistystoimenjohtaja Kirsi-Tiina Ikonen, Iisalmi
Iisalmen kaupunki panostaa voimakkaasti koulujen (ja päiväkotien) kuntoon sekä rakentamalla uutta että peruskorjaamalla vanhaa. Nova Scholassa mukana olo on antanut meille
paljon hyviä ideoita sekä rakenteilla oleviin kohteisiin kuin myös siihen miten saamme jo
aiemmin ”vanhanaikaisiksi” rakennettujen koulujen oppimisympäristöjä modernisoitua.

Opetus- ja kasvatusjohtaja, Lassi Kilponen, Lahti
Olemme mukana Novassa miettimässä kuntien opetussuunnitelmauudistuksen ja oppimisympäristöjen suunnittelun rajapintaa. Novan parasta antia ovat olleet eri toimijoiden väliset
keskustelut ja pohdinnat. Toiminnasta ja toisaalta tilahankkeista vastaavien yhteistyö tulevaisuuden koulun ympärillä on välttämätöntä.

Osallistumismaksu kunnan asukasluvun mukaan
• yli 25 000 asukasta:		
20 000 euroa (+alv) 5 osallistujaa
• 10 000–25 000 asukasta:
15 000 euroa (+alv) 4 osanottajaa
• alle 10 000 asukasta: 		
10 000 euroa (+alv) 3 osallistujaa
Osallistumismaksu sisältää teemaseminaareihin ja vierailuihin osallistumisen, puolen päivän
työpajan kunnassa, verkosto- ja vertaistuen, sähköisen oppimisalustan käytön, välityöskentelyn ohjeistuksen ja hankkeen projektihallinnon. Ulkomaanmatkan hinta ja osallistujien määrä
sovitaan erikseen.

Lisätiedot ja ilmoittautumiset
projektipäällikkö FM, M.Sc.(Econ.) Jari Poikonen, jari.poikonen@fcg.fi, p. 040 761 7776
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