Teknologiakasvatuksen XI kansainvälinen kesäkonferenssi 2014
Teemana: Uudet opetussuunnitelmat ja uudet sisällöt
- Ennakkokäsitys tulevista opetussuunnitelmista
- Automaation ja robotiikan opetus
- E-tekstiilit (tekstiilin ja elektroniikan yhdistäminen)
- Monipuoliset työpajat (tarkempi esittely netissä)
- Mitä uutta on tarjolla teknologiakasvatuksen saralla?
Muuan muassa näitä teemoja käsittelemme tulevassa kesäkonferenssissa, johon saapuu luennoimaan
useita asiantuntijoita. Päivitetty ohjelma on nähtävänä netissä osoitteessa:
www.stepsystems.fi/kesakurssit.
Step on järjestänyt teknologian opetuksen kolmepäiväisiä kesäkursseja vuodesta 1993 lähtien kaikkiaan
jo kolmekymmentäviisi! Näistä ensimmäinen suomalais-virolainen kesäkonferenssi järjestettiin Virossa
2003. Tuleva Evon konferenssi on jo yhdestoista yhteistyössä virolaisten kanssa järjestettävä
konferenssi.
Aikaisempien vuosien tapaan toinen konferenssipäivä on kokonaan käytännön työpajatyöskentelyä.
Työpajojen lukumäärä ja aiheet tulevat nettiin niiden varmistuttua. Alustavasti on sovittu mm.
seuraavista puolipäivätyöpajoista: E-tekstiilit, Perusmuovityöt ja muovien kierrätys, CNC, Laser ja 3Dtulostus, Konelehtisahaus sekä seuraavista kokopäivätyöpajoista: VEX Robotics ja Radio-ohjattavan
lennokin rakentaminen.
Konferenssin järjestävät yhteistyössä Step Systems Oy ja Viron Teknologiakasvatuksen Liitto ETKL
(Eesti Tehnoloogiakasvatuse Liit).
Alustavasti olemme tehneet varaukset 25 suomalaiselle osallistujalle sekä 25 virolaiselle osallistujalle.
Konferenssikielenä on suomi, mutta osa luennoista käännetään viroksi. Lisäksi meillä on tarvittaessa
myös tulkkausapua käytettävissä työpajoissa.
Konferenssiin ilmoittaudutaan viimeistään 16. toukokuuta Steppiin puhelimitse
(03) 734 1510 tai netissä www.stepsystems.fi/kesakurssit/ilmoittautuminen2014
Kaikkiaan kahdenkymmenen vuoden ja kolmenkymmenenviiden (!) kesäkurssin kokemuksella
uskallamme luvata, että tulevan kesän konferenssi Evolla on vähintään yhtä antoisa ja mieleenpainuva
kuin vastaavat aikaisemmat tapahtumamme.
Hyvää kesän odotusta ja tervetuloa Evolle oppimaan, kehittämään yhdessä oppiainettamme sekä
viihtymään ja tapaamaan niin suomalaisia kuin virolaisia kollegojamme !
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Teknologiakasvatuksen XI kansainvälinen kesäkonferenssi 2014
Teemana: Uudet opetussuunnitelmat ja uudet sisällöt
2.6. - 4.6. Evo

Kohderyhmä

Peruskoulun opettajat ja opettajankoulutuslaitosten lehtorit, jotka työskentelevät käsityön ja
teknologiakasvatuksen parissa. Lisäksi virolaiset työ- ja teknologian opettajat ja
opettajankoulutuslaitosten lehtorit. Tapahtumaan odotetaan noin 50 osallistujaa, joista noin
puolet Virosta.

Tavoite

Kesäkonferenssin teemana on "Uudet opetussuunnitelmat ja uudet sisällöt" ja tavoitteena on
saada ennakkokäsitys tulevista opetussuunnitelmien perusteista sekä saada virikkeitä ja uusia
ideoita käsityön opettamiseen sekä Suomen että Viron kouluihin.
Tavoitteena on muodostaa läpileikkaus teknologiakasvatuksen nykytilasta, kehitysvaiheista ja
meneillään olevista hankkeista.
Työpajojen esittely on netissä.

Kurssin johtaja

Timo Tiusanen, Step Systems Oy

Kouluttajat

Useita luennoitsijoita ja työpajojen vetäjiä. Tarkemmat tiedot kouluttajista netissä.

Paikka

Hämeen ammattikorkeakoulu, Evon metsäoppilaitos, Saarelantie 1, 16970 EVO,
www.evo.hamk.fi, puh. +358 3 646 5301, fax. +358 3 646 5300.

Majoitus

Kesähotellina toimivassa opiskelija-asuntolassa kahden hengen huoneissa. Lisämaksusta on
mahdollista saada kahden hengen huone yhden hengen käyttöön tai saapua jo edellisenä
iltana tai sitten viipyä Evolla pitempään. Lisätietoja Stepistä.

Hinta

355 € Alv 0% sisältäen luennot ja opetuksen työpajoissa (materiaalien osalta voi olla poikkeuksia),
vierailut, retket ja niiden edellyttämät kuljetukset, kaikki ateriat ja kahvit, sekä majoituksen
kesähotellissa 2 h huoneessa. Lasku lähetetään osallistujalle kurssin jälkeen.

Järjestäjä

Step Systems Oy, Askonkatu 13, 15100 Lahti, p. (03) 734 1510, www.stepsystems.fi

Yhteistyötahot

Step Systems Eesti Oü ja Eesti Tehnoloogiakasvatuse Liit, ETKL

Organisointi

Step Systems Oy, Askonkatu 13, 15100 Lahti, p. (03) 734 1510, www.stepsystems.fi

Ilmoittautuminen 16. toukokuuta 2014 mennessä p.(03) 734 1510 / Step Systems Oy
tai netissä: www.stepsystems.fi/kesakurssit/ilmoittautuminen2014
Ilmoittautuminen on sitova.
Erityisruokavaliosta on syytä kertoa jo ilmoittautumisen yhteydessä, mutta kuitenkin
viimeistään yhtä viikkoa ennen konferenssin alkamista.
Peruutukset

Aikaisemmin kuin toukokuun 23. päivä tehdystä peruutuksesta perimme toimistokuluina 20 €,
sen jälkeen 25% osallistumismaksusta. Jos osallistumista ei peruuteta ennen konferenssin
alkamista, joudumme perimään osallistumismaksun kokonaan.

Lisätietoa

Step Systems Oy, p. (03) 734 1510, info@stepsystems.fi, www.stepsystems.fi

