Sompio-tiedote – Hyvää huhtikuuta

Työjärjestyksestä poikkeavia aikatauluja
Taidetestaajat-hankkeen teatteriretki
Sompion koulun 8.-luokkalaiset ovat mukana Taidetestaajat-hankkeessa, jonka myötä oppilaat saavat kokea
taidetta monella tavalla. Nyt on vuorossa suurenmoinen tilaisuus päästä teatteriretkelle Lahteen, jossa oppilaat pääsevät näkemään Lahden kaupunginteatterin Täällä Pohjantähden alla -näytelmän.
Matka Lahteen taitetaan bussilla ja valvojina matkalla ovat 8.-luokkalaisten luokanvalvojat. Teatteriretki sisältyy Sompion koulun lukuvuosisuunnitelmaan (= kasvatus- ja opetuslautakunnan hyväksymä koulun toiminta).
Yksityiskohtaista tietoa teatterimatkasta lähetetään Teille Kotiväet ja oppilaille erillisellä viestillä.

Taidetestaajat-hankkeen vierailu Lahteen ma 16.4.2018
Alla linkki Täällä Pohjantähden alla -näytelmän tietoihin sekä tietoa hankkeesta.

https://www.lahdenkaupunginteatteri.fi/produktio/177/taalla_pohjantahden_alla_osa_1
Mikä on Taidetestaajat-hanke?
Suomen Kulttuurirahasto tarjoaa kolmelle ikäluokalle kahdeksasluokkalaisia, yhteensä
noin 180 000 nuorelle ohjaajineen, mahdollisuuden vierailla
kahdessa valmiiksi sovitussa
kulttuurikohteessa:
oopperassa, teatterissa, konsertissa,
taidenäyttelyssä jne. Kaksikielisen hankkeen rahoitukseen
osallistuu myös Svenska kulturfonden. Hanketta koordinoi
Suomen lastenkulttuurikeskusten liitto. Hanke on osa Suomen
itsenäisyyden satavuotisjuhlavuoden ohjelmistoa.
Yksi vierailu suuntautuu omaan
maakuntaan tai lähialueelle,
toinen Helsinkiin tai muualle
Suomeen. Säätiöt maksavat taidetestaajien matkat ja pääsyliput.
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Hanke toteutetaan lukuvuosina 2017–2020. Ensimmäiselle Taidetestaajat-lukuvuodelle ilmoittautui mukaan
lähes 100 % kaikista Suomen kahdeksasluokkalaisista. Seuraavan kerran koulut ilmoittautuvat testaajiksi tammikuussa 2018. Tämä ilmoittautuminen koskee lukuvuoden 2018-2019 kahdeksasluokkalaisia ja heidän opettajiaan.
Mitkä ovat hankkeen tavoitteet?
Tavoitteena on saada suomalaiset nuoret kokemaan taidetta, myös sellaista johon moni ei muuten saa kosketusta. Kaikille kulttuurin kokijoille taidetestaajien palaute tarjoaa tuoreen näkökulman vanhoihin klassikoihin ja taiteen ajankohtaisiin ilmiöihin.
Hanke on enemmän kuin käynti teatterissa, museossa tai konsertissa. Mielenkiintoista ei ole ainoastaan teos
tai näyttely, vaan myös kaikki se, mitä taustalla tapahtuu. Taidetestaajat näyttää nuorille, miten omia tunteita
voi ilmaista eri tavoilla. Testauksen tueksi oppilaat saavat etukäteen tietoa esityksestä, taiteilijoista ja taidemuodosta. Kokemuksen jälkeen kanavat ovat auki nuorten ajatuksille, oivalluksille, tunteille ja mielipiteille.
Myös taidelaitokset ja taiteilijat saavat nuorelta yleisöltä suoraa palautetta. Sen avulla ne voivat lisätä nuorille
suunnattua tarjontaansa. Parhaimmillaan koulun ja taidelaitoksen välille syntyy pysyvä yhteistyö.

Monialainen oppimiskokonaisuus (MOK) – Pelissä yhteinen kaupunki
On aika kevään monilaisen … Kevään MOK-viikon teemana Sompion koulussa on jo ”perinteisesti” Pelissä
yhteinen kaupunki, jossa oppilaat tutustuvat Keravaan ja keravalaisuuteen hieman eri näkökulmista. Alakoululaiset liittyvät mukaan nyt ensimmäistä kertaa ja heillä näkökulmina ovat Kestävä tulevaisuus (luokat 1, 3
& 5) sekä Ajankohtaiset ilmiöt (luokat 2, 4 & 6). Nämä näkökulmapainotukset luonnollisesti sisältävät muutakin, hieman Keravaakin laajempaa tarkastelua.
Yläkoululaiset ovat jo konkareita pelaamaan tätä kaupunkipeliä. Näkökulmina ovat
Keravan ennen (7. luokat), Kerava nyt (8. luokat) ja Kerava tulevaisuudessa (9. luokat).
MOKin kantava idea on lyhykäisesti määriteltynä se, että teemaa käsitellään samanaikaisesti eri oppiaineiden kehyksessä (= oppiaineiden integraatio). MOK-viikolla
oppilaat työskentelevät pääasiassa ryhminä ja työskentely tapahtuu omissa kotiluokissa – mutta totta kai teeman mukaisesti koko Kerava on viikon ajan painotetusti
oppimisympäristönämme. Tämä tarkoittaa sitä, että osa oppimisesta tapahtuu koulun ulkopuolella.
MOK-viikolla ei noudateta ns. normaalia lukujärjestystä, vaan MOKin luonteesta johtuen oppilaat ovat koululla oppimassa ja saamassa opettajien ohjausta ja tukea samanaikaisesti kello 9.00 – 14.00.
MOK-viikosta tiedotetaan vielä erillisellä viestillä. Tämä monialainen oppimiskokonaisuus sisältyy Sompion
koulun lukuvuosisuunnitelmaan.
Laitan koulun kotisivuille luettavaksenne MOK-viikon suunnitelman, joka sisältää luokkatasoiset ja oppiainekohtaiset tavoitteet ja sisällöt. Kun suunnitelma on ladattu kotisivuille, laitan Teille siitä viestin linkkeineen.

Monialainen oppimiskokonaisuus (MOK) 16. – 20.4.2018
koulupäivät pääsääntöisesti kello 9.00 – 14.00
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NPDL (New Pedagogies for Deep Learning)
Kaikki Keravan koulut ovat kasvatus- ja opetuslautakunnan tekemän päätöksen mukaisesti mukana NPDLohjelmassa. Varsinaisesti aloitus tapahtuu ensi lukuvuoden alussa, mutta jo nyt Sompiossakin alkuveryttelään opettajia.
Sompiossa on nimettynä kaksi NPDL-kehittäjäopettajaa (Jenni Lehtinen & Otto Kallioranta), jotka ovat kevään kuluessa meidän rehtoreiden lisäksi osallistuneet NPDL-valmennukseen. Ja he – yhdessä meidän rehtoreiden kanssa – järjestävät NPDL-treenejä.
Olen itse erittäin kiinnostunut NPDL:stä ja tiedän sen tukevan hyvää oppimista. En uskalla edes yrittää tässä
kuukausitiedotteessa alkaa avata Teille, mistä NPDL:ssä on kyse – siitä tarinasta tulisi pitkä. Mutta luonnollisesti tulen jatkossa avaamaan Teille NPDL:n sisältöä ja tavoitteita – sen lupaan! Jos kuitenkin haluatte jo nyt
saada alkutuntuman asiaan, tarjoan Teille nämä kaksi linkkiä: https://educode.fi/npdl/ ja http://npdl.global/ .
Jenni ja Otto ovat järjestäneet opettajille NPDL-alkuveryttelyn maanantaiksi 23.4.2018 kello 14.05 alkaen,
joten tuolloin oppilaiden koulupäivä päättyy poikkeuksellisesti viimeistään tuohon kellonaikaan. Tämä koulupäivän lyhennys on kasvatus- ja opetustoimen ohjeen mukainen.

Poikkeusaikataulu ma 23.4.2018
koulupäivä päättyy viimeistään kello 14.05

Wappujuhla
Sompion koulun perinteinen Wappujuhla järjestetään ma 30.4.2018. Su unnittelusta vastaa koulun oppilaskunta. Juhlaa vietetään palloiluhallissa kello 12.30 alkaen aluksi kaikki
yhdessä ja juhlan loppuosan alakoululaiset ja yläkoululaiset wappuilevat erikseen. Koulupäivä päättyy noin kello 13.45.

Wappujuhla ma 30.4.2018 kello 12.30 – (noin) 13.45
koulupäivä päättyy noin kello 13.45

Ilmoitettavaa, muistettavaa ....
Jälki-istumista
Harmillista, että taas on jollakin tarttunut mobiililaite liian usein oppitunnilla käteen, herätyskello on pettänyt
aamulla liian usein tai oppitunneilla on huomio herpaantunut oppimisesta muuhun tekemiseen. Ja tästähän
seuraa koulupäivän jälkeinen ylimääräinen pysäytys, jota myös jälki-istunnoksi kutsutaan.

Jälki-istunto to 12.4.2018 kello 15.05 – 17.05
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Seurakunnan päivänavaus
Teemme Keravan seurakunnan tiivistä yhteistyötä läpi lukuvuoden. Osallistumme erilaisiin kirkkovuoden
juhliin Keravan kirkossa, seurakunnan nuoristyöntekijät ovat monin tavoin mukana tukemassa oppilaiden
hyvinvointia ja kouluviihtyvyyttä. Päivänavaukset ovat säännöllisesti toistuva seurakunnan tarjoama ”palvelu” koululle.
Niille oppilaille, jotka eivät osallistu uskonnonopetukseen tai joiden uskonnollinen vakaumus on muu kuin
evankelisluterilainen, järjestetään oma erillinen tilaisuus päivänavauksen ajaksi.

Seurakunnan päivänavaus ma 23.4.2018 kello 10.15 (keskusradio)
Keravan musiikkiopiston oppilaskonsertti
Keravan musiikkiopiston oppilaskonsertti on takuuvarma kevään merkki. Sompion oppilaat pääsevät nauttimaan tästä musiikillisesta kevätviestistä ma 30.4.2018. Konsertti (konsertit) järjestetään aamupäivällä, joten
koulupäivän aikatauluun ei tule muutoksia. Aikataulusta tiedotamme kuitenkin lähempänä ajankohtaa.

Keravan Musiikkiopiston oppilaskonsertti ma 30.4.2018
Ensi kerralla …
Haluaisin esitellä Teille jokaisen Sompion koulun opettajan, koska he sen ansaitsisivat. Mutta useimmat opettajista tulevat tutuiksi ja tunnetuiksi Teille oman lapsenne ja nuorenne opettajana. Sen sijaan on yksi opettajaryhmä, joilla ei ole ”omia oppilaita”, mutta jotka ovat jokaisen oppilaan saatavilla, on erityisopettajien
joukko. Ensi kerralla käytän hieman aikaa näiden ammattilaisten ja kasvattajien työn esittelyyn.
Mutta siihen saakka: hyvää jo selvästi orastavaa kevättä Meille kaikille!!!
Ystävällisin terveisin

Risto K, rehtori
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