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Jakelussa mainitut

Tulevaisuuden jälkeinen tulevaisuus: dialogeja koulutuksen ytimestä
Lapin aluehallintovirasto ja Lapin yliopiston harjoittelukoulu jatkavat tulevaisuusdialogien
sarjaa järjestämällä neljännen tulevaisuusdialogin. Dialogisarja käynnistyi lukuvuonna 2016
-2017.
Aika
Paikka

Tiistai 19.2.2019 klo 9.00 –16.00
Lapin yliopiston harjoittelukoulun Kalervo-sali, Pohjolankatu 23, Rovaniemi
Dialogisarjan tavoitteena on etsiä vastauksia kysymykseen ”Miten koulutusasiat ovat
lappilaisissa kunnissa tulevaisuudessa, kun ne ovat hyvin?” Katse on suunnattu muutaman
vuoden päähän tulevaisuuteen tarkoituksena löytää uusia ja moninäkökulmaisia
ratkaisuvaihtoehtoja hyvän tulevaisuuskuvan saavuttamiseksi. Dialogissa hyödynnetään
erilaisia dialogisia työskentelytapoja, jotta osallistujat saavat kokemuksia erilaisista tavoista
toimia vuoropuhelussa ja vertaisoppimisen tilanteessa.
Tässä tulevaisuusdialogissa paneudutaan pohtimaan tulevaisuuden jälkeistä tulevaisuutta.
Tällä hetkellä koulutuskeskustelua leimaa puhe digitaalisuudesta, osaamisalueista ja
kompetensseista sekä arviointikäytänteistä. Puhummeko näistä vielä kymmenkin vuoden
kuluttua? Mihin nykyinen puhe perustuu? Mikä siinä on olennaista?
Aamupäivän aikana tutustumme tekoälyn ja keinotodellisuuden mahdollisuuksiin koulussa.
Johtavatko ne meidät tulevaisuuden jälkeiseen tulevaisuuteen? Tietotulva, tekoäly,
keinotodellisuus, robotiikka, tiedonlouhinta, tulevaisuuden taitojen opettaminen.
Mitä opettajan tulisi edellä mainituista tietää ja miten omaa toimintaa tulisi suunnata, jotta
tulevaisuuden jälkeinen tulevaisuus olisi hallittavissa koulussa ja oppimisympäristöissä?

Kustannukset
Tilaisuus on maksuton. Muista kuluista, kuten matka-, majoitus- ja ruokailukustannuksista
vastaa kukin osallistuja tai hänen työnantajansa. Aluehallintovirasto tarjoaa kahvin.
Ilmoittautuminen
Pyydämme sitovat ilmoittautumiset 11.2.2019 mennessä oheisen linkin kautta:
https://link.webropolsurveys.com/S/08AB7D8B38FB7629
Lämpimästi tervetuloa!
Rehtori Heikki Ervast
Jakelu

Kuntien sivistystoimi
Peruskoulut, rehtorit ja opettajat
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Tulevaisuuden jälkeinen tulevaisuus: dialogeja koulutuksen ytimestä
Tiistai 19.2.2019 Lapin yliopiston harjoittelukoulu, Pohjolankatu 23, Rovaniemi
Ohjelma

9.00

Kahvit

9.15

Alkusanat
Tekoäly, uhka vai mahdollisuus koulussa?
Luento ja keskustelu
Hannu Moilanen, fysiikan lehtori, Jyväskylän yliopiston normaalikoulu

10.30

Mitä keino- ja virtuaalitodellisuus tarjoaa kouluun tulevaisuudessa?
Luento ja mahdollisuus tutustua virtuaalivälineisiin
Merja Juntunen, yliopistonopettaja, Jyväskylän yliopisto
Mikko Vesisenaho, yliopistotutkija dos.,FT, Jyväskylän yliopisto

11.30

Lounas

12.15

Tulevaisuus tulevaisuuden jälkeen, koulutusdialogi
Heikki Ervast, rehtori, Lapin yliopiston harjoittelukoulu
Jukka Hakola, osallisuuskoordinaattori

14.00

Kahvi (työskentelyn lomassa)

15.15

Arktori-hanke
Tuija Turunen, professori, Lapin yliopisto
Lauri Lantela, projektipäällikkö, Lapin yliopisto

16.00

Päätössanat, palaute
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