
 

 

Fruit City  
- Oppilaat suunnittelevat tulevaisuuden kestäviä asuntoja - 

 
Kutsu Nordic CRAFT Kick Off webinaariin 

CRAFT - Creating Really Advanced Future Thinkers 
 

Haluaisitko kokeilla oppilaittesi (6.-8. luokat) kanssa aivan uudenlaista, hauskaa ja innostavaa 
tapaa oppia ja työskennellä?  

Vastasitko kyllä? Silloin tämä webinaari on varmasti sinulle ja oppilaillesi! 
 
 

#Pohjoismaisetkielet     #Teknologiaosaaminen    #21skills     #Kestävänkehityksentavoitteet     
#Innovaatio     #Tulevaisuudenasuminen 

 
 

 

 
Nordic CRAFT yhteistyössä arkkitehtitoimisto Vandkunstenin kanssa 

 

  



 

 

 
Oppilaille mahdollisuus suunnitella tulevaisuuden kestäviä unelma-asuntoja 
 
Osallistu oppilaittesi kanssa 17. marraskuuta klo 13-15.30 järjestettävään webinaariin, jossa pääsette 
tekemään yhteistyötä toisesta Pohjoismaasta tulevan luokan kanssa. Tehtävänne on yhdessä, innovatiivisen 
ja luovan ajattelun avulla sekä tietotekniikkaa hyödyntäen kehittää ratkaisuja tulevaisuuden kestäviksi 
unelma-asunnoiksi. Webinaarin kieli on englanti. 
 
Mitä tämä käytännössä tarkoittaa? 
Jopa 48 luokkaa Tanskasta, Suomesta, Norjasta, Ruotsista, Islannista, Färsaarilta, Grönlannista ja 
Ahvenanmaalta kokoontuvat yhteiseen webinaariin, jossa he saavat opastusta tanskalaiselta 
asiantuntijatiimiltä. Oppilaille annetaan tehtäviä, joiden parissa he työskentelevät ENNEN webinaaria, sen 
AIKANA ja sen JÄLKEEN.  
 
ENNEN webinaaria, sen AIKANA ja sen JÄLKEEN? 
 

ENNEN webinaaria opettaja rekisteröityy etwinning.net-alustalle, joka on virtuaalinen yhteistyöympäristö 
eurooppalaisille opettajille. Tämän jälkeen teille valitaan luokka, jonka kanssa teette yhteistyötä. 
eTwinningin oppimisympäristössä (Twinspace) teillä on mahdollisuus tutustua toisiinne, jakaa 
materiaaleja jne. Hankkeenne yhteistyö ja työskentely tapahtuvat Twinspacessa. 
Ennen webinaaria kuluu noin 3 x 45 minuuttia erilaisiin tehtäviin ja valmisteluihin.  
 
WEBINAARIN AIKANA: Webinaarin kieli on englanti ja se toteutetaan online- ja offline-tilassa. Luokka saa 
etäyhdellä tehtävänannot, jonka jälkeen ryhmä työskentelee omatoimisesti sekä opettajan ohjaamana 
annettujen tehtävien parissa.  
 

Oppilaat saavat seuraavan tehtävän:  

Maapallollamme on rajoitetusti tilaa ja resursseja. Yksi ratkaisu tähän olisi löytää uusia tapoja elää ja 
asua. Luokan tehtävänä on kestävään kehitykseen perustuen keksiä uusia ratkaisuja tulevaisuuden 
unelma-asumiseen. Ennen webinaaria ja sen aikana ryhmä kerää tietoa, jota voi hyödyntää unelma-
asunnon prototyypin laatimisessa. Luokka esittelee ratkaisunsa digitaalisena aineistona 
kumppanuusluokalle. 

WEBINAARIN JÄLKEEN luokka jatkaa työskentelyä projektin parissa yhdessä sille valitun kumppaniluokan 
kanssa. Sovitte yhdessä työskentelystä ja asetatte työlle tavoitteita. eTwinning tukee ja ohjaa teitä 
prosessin aikana ja antaa tehtäviä, joita voitte hyödyntää suunnittelutyössä. 

 
Kilpailu! Toteutetuista hankkeista valitaan parhaat, jotka palkitaan 

1) tietotekniikan käytöstä, 2) yhteistyöstä, 3) ongelmaratkaisukyvystä ja innovaatiosta sekä  
4) kestävyysajattelusta 

Lue lisää ja ilmoittaudu mukaan viimeistään 2.11.2020 osoitteessa https://www.craft-it.dk/kick-off-
webinar-2020 

https://www.etwinning.net/da/pub/index.htm
https://www.craft-it.dk/kick-off-webinar-2020
https://www.craft-it.dk/kick-off-webinar-2020

