Kutsu vanhempainiltaan 1.2. klo 18!
Aika: Torstai 1.2. klo 18-19.30
Paikka: Oulun kristillinen koulu, Luokotie 4 (Välivainio)
Kouluttaja: Jukka Sinnemäki (Global Teacher Prize -ehdokas)

Koulutuksen teema: Mikä liikuttaa lasta?
Jukan luokassa oppilaat saavat liikkua tavallisten oppituntien aikana. Hän kertoo, miten toiminta on kehittynyt
vuosien aikana, miten oppimistulokset ovat muuttuneet, kuinka oppilaat ovat kokeneet luvan liikkua oppituntien
aikana ja miten opiskelumotivaatio on kehittynyt.
– Kaikki lähti liikkeelle siitä, että minulla oli huoli lasten heikkenevästä hyvinvoinnista. Moni on riippuvainen
kännykästä, ja unirytmi on mitä on. Kouluissa jet lag -maanantai saattaa kulua toipumiseen viikonlopun
valvomisesta.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SUOMALAINEN OPETTAJA ON VALITTU 50 FINALISTIN JOUKKOON KISAAMAAN MILJOONAN DOLLARIN GLOBAL
TEACHER PRIZE 2018 -OPETUSPALKINNOSTA
Suomalainen opettaja on päässyt Varkey-säätiön Global Teacher Price 2018 -opetuspalkinnon 50 finalistin listalle
globalteacherprize.orgissa. Neljättä kertaa jaettavasta miljoonan Yhdysvaltain dollarin tunnustuksesta on tullut
suurin opetusalan palkinto. Jukka Sinnemäki valittiin Global Teacher Prize 2018 -palkinnon finalistien joukkoon 173
maasta ympäri maailmaa tulleen lähes 40 000 ehdotuksen ja hakemuksen joukosta.
Jyväskylän kristillisessä koulussa matematiikkaa opettava Sinnemäki on kehittänyt matematiikan opetukseen uuden
opetusmenetelmän nimeltä ”syklimalli”. Siinä jokainen aihe tai teema opetetaan kouluvuoden aikana kaksi tai kolme
kertaa lyhyinä rupeamina. Oppilaiden koetulokset ovat parantuneet, ja menetelmä on herättänyt kiinnostusta
kouluissa ja yliopistoissa ympäri maailman.
Sinnemäki pyrkii myös edistämään lasten ja heidän vanhempiensa ymmärrystä terveellisten elintapojen eduista.
Terveellisiin elintapoihin vaikuttavat liikunta, rentoutuminen, uni/säännölliset nukkumaanmenoajat, ravitsemus sekä
hyvät ihmissuhteet. Hän on luennoinut molemmista aiheista korkeakouluissa käsitellen kasvatusoppia,
koulunkäyntiä, oppimista sekä kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin merkitystä ja sen yhteyttä erinomaisiin tuloksiin.
Voittaja julkistetaan Global Education and Skills Forum -tapahtumassa Dubaissa sunnuntaina 18.3.2018. Varkeysäätiön ja Global Teacher Prize -palkinnon perustaja Sunny Varkey sanoi: ”Onnittelut Jukka Sinnemäelle pääsystä
50 finalistin joukkoon. Toivon, että hänen tarinansa inspiroi opettajaksi pyrkiviä ja tuo esille sen uskomattoman työn,
jota opettajat kaikkialla maailmassa tekevät joka päivä.”
https://yle.fi/uutiset/3-9988948
http://www.oaj.fi/cs/oaj/Uutiset?&contentID=1408920302769&page_name=Suomalainen+opettaja+ehdolla+opetu
salan+nobelistiksi
https://www.hs.fi/kotimaa/art-2000005488534.html
https://www.ksml.fi/kotimaa/N%C3%A4in-jyv%C3%A4skyl%C3%A4l%C3%A4isopettaja-tavoittelee-miljoonapalkintoa%E2%80%93-Lapset-vet%C3%A4v%C3%A4t-leukoja-tunneilla/1082916

HUOM! Tapahtumaamme voi kutsua ketä tahansa lapsensa arjen hyvinvoinnista kiinnostunutta – myös niitä,
joiden lapset eivät ole koulussamme.
Toivottavasti saamme suuren joukon kuulijoita. Lastemme terveelliset elämäntavat koskettavat meitä kaikkia!
Tervetuloa!
Petri Ojala, Oulun kristillisen koulun rehtori

