KIIKU, LItr(U JA RAKENNA ROBOTTI KEHITTAMIS- JA INVESTOINTIHANKE (LiitE 2)
RAKENNA ROBOTTI LOPPT]RABORTTI

HANKKEEN TAVOITTEET
Hankkeen tavoifteena oli tutustuttaa ja innostaa Pelkosenniemelli asuvia lapsiaja nuoria seki myds koulun
opettajia tietokoneohjelmoinnin, robotiikan ja automaation harrastamiseen. Robotiikan,
tietokoneohjelmoir:nin ja automatiika" harjoittelerninen j a harrastaminen on hyvin tiirkeii, sillii ne ovat
keskeinen osa nykypiiivln ja tulevaisuuden tydmarkkinoita. Siihk6isen ja langaftoman tiedonviilityksen
mydtii on mahdollista ylittiie maantieteelliset haasteet ty6paikkojen ldytiimisessii ja itsens?i tyiillistiimisessii.
Tiimii mahd6llis6s sen, ettii l,appi ja Pelkosenniemi voivat tarjota asuinympiirist6n tietotekniikan alalla
ty6skenteleville j a sen mydtii yllipitiiii asutusta ja palveluja. Tiimiin lisiiksi yksi hankkeen tausta-ajatus oli,
etti hankkeen awlla varrnistetaan Pelkosenniemen kunnan on valmius toteuttaa uuden opetussuunnitelman
mukaista koulujen opetussuunnitelmaa, joka velvoittaa koulua ja opettaj ia tadoamaan opetusta automatiikan,
robotiikan ja tietokoneohjeLnoinnin alalla. Tiimiin j2ilkimmeisen tavoitteen toteutumista varten hankkeessa
oli tarkoitus t?iota koulutusta sekii koulun oppilaille ettii opettajille.

TOIMENPITEET
Hankkeen vilineistd hankittiin ja laitettiin kiiyttiikuntoon syksyllii 2016. Pelkosenniemen koulun tiloissa
jiirjestettiin joulukuusta 2016 toukokuuhun 2017 jatkunut "Koodauskerho", jossa hankkeen rahoituksella
hankittujen valineiden avulla Pelkosenniemen koulun oppilaat pii:isivat tutustumaan tietokoneohjeLnointiin,
robotiikkaan ja automaatioon. Syksyllii 2016 Pelkosenniemellii piiiisi kokeilemaan robottien ohjelmointia
nuorisotalolla jii{estetyssa "Poikien illassa"sekl vanhalla ala-koululla jiirjestetyssd "Perheiden
taidepiiiviissii". Keviittalvella 2017 Pelkosenniemen koulun opettajat piiesivat tutustumaan robotiikkaan
koulutuspiivini. Robotteja esiteltiin mycis koulun vanhempainillassa. Toukokuussa 2017 j?irjestettiin
robottien kiiyttikoulutus koulun opettajille.

Vhlineistdii varten on my6s laadittu niiden kaytt66n ja sailyrykseen liittf/62i ohjeistusta.
Hankkeessa hankittuja robotteja, tietokoneitaja muita viilineitii tullaan kiiyttiimii?in jatkossa sekii
Pelkosenniernellii jiirjestettiiviissii robotiikkakerhossa ettd osana koulun opetusta.

AIKATAI]LU
Hankkeeseen liittyen hankittiin viilineistriA elokuussaja marraskuussa 2016 sekii valmisteltiin ne
kayft6kuntoon. Joulukuussa 2016 alkoi joka toinen viikko kokoontuva "Koodauskerho", joka jatkui
toukokuuhun 2017. Syksyllt 2016 oli kaksi viilineiden kokeilukertaa. KeviiiilH 2017 jiirjestettiin opettajille

viilineist6n kiiytt6koulutus.

RESt]RSSIT
Hankittujen viilineiden lisiiksi, resursseihin kuului robotiikan ja ohjelmoirmin ohjaaja seka tilat, jotka
tarjoutuivat sekii Pelkosenniemen koulun, nuorisotoimen eri kuman puolesta.
d. toteutuksen organisaatio
e. kustannukset ja rahoitus

Hanketta varten hankimme:
Nelj?i kappaletta LEGO MINDSTORMS EV3 perussarjaa ja ohjelmaa. Ntiden hinta ot 323,9 €lkpl.
LEGO -robotit tarvitsivat mytis neljii kappaletta muuntajia. Niiiden hinta on 26,9 €/kpl.
Kaksi kappaletta BEEBOT -robotteja. Niiiden hinta on 63,9€lkpl
neljii kappaletta kannettavia tietokoneita. Kappalehinta on 391€.

-

RAPORTOINTI JA SEURANTA
Joulukuusta 2016 toukokuuhun 2017 toimineessa "Koodauskerhossa" kerdttiin osallistujalistat, kuten my<is
opettajille jiirjestetyssa kayttdkoulutuksesta.
g. toteutusoletukset ja riskit

4.3. yhteisty<ikumppanit
4.4 tulokset ja vaikutukset
"Koodauskerho" oli Pelkosenniemen mittakaavassa varsin suosittu kerho. Sinne tulijoka kerta vihinti.iin 8
lasta ja enimmilliiiin siellii oli l6lasta. Kerhossa kiivij6iden ikiijakauma asettui lopulta hieman odotettua
kapeammaksi. Suuria osa kiivij6istii oli 10-11 -vuotiaita, vaikkakin siellii kiivi my6s satunnaisesti 7 ja 12 wotiaitakin. Kerhossa kiivijiit vaikuttivat motivoituneilta ja saivat hyviin ensikosketuksen ohjelnohtiin,
robotiikkaan ja automatiikkaan. Koulun opettajille suun:rattu kiiyttdkoulutukseen osallistui vain yksi
opettaja, vaikkakin kiinnostusta robotiitkaan syntyikin jonkinverran spontaanisti Pelkosenniemen koulun
opettajien keskuudessa. Koulun erityisopettaja alkoi kiiytfii:i hankkeessa hankittuja Beebot -robotteja osana
esi- ja alkuopetusta.

ESITYKSET JATKOTOIMENPITEEKSI
Toivomme Pelkosenniemen koulun toteuttavan tietotekniikka-, robotiikka- ja automatiikkakasvatusta seka
osana koulun opetussuunnitelman mukaista toimintaa ettii vapaamuotoisempaa iltap:iiviikerhotoimintaa,
kiiyttiien hanlkeen awlla hankittuja viilineitii.
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