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Yleissivistävä koulutus 
 
• Kansainvälisyys  on normaalia opetussuunnitelman  ja 

ohjelmien tavoitteiden mukaista toimintaa: 
kansainvälisyys yhdenvertaisesti kaikkien oppijoiden 
hyödynnettävissä 

• Kansainvälinen toiminta koulun kehittäjänä:  tarjoaa 
mahdollisuuden kehittää opetusta ja koulun muuta 
toimintaa 

• Kotimaassa voi myös kansainvälistyä 

• Kv-toiminta on hyvin  monenmuotoista  
esiopetuksesta lukioihin, hallintoon ja muihin 
toimijoihin 

• Mitä hyötyä...piilotettu osaaminen:mm. uteliaisuus, 
sitkeys, tuottavuus (CIMO ja Demos Helsinki 2013) 

 



Yleissivistävä koulutus 
Kansainvälistä toimintaa tukevat CIMOn 
rahoitusinstrumentit 
 

• Erasmus+  yleissivistävälle koulutukselle 
(ohjelmamaat) 

• MP/Erasmus kouluissa – syksy 2014 

• Nordplus –ohjelma (Pohjoismaat ja Baltian maat) 

• Pohjoismaisen koulualan yhteistyön tuki (Pohjola-
Norden) 

•      Kontaktiseminaarit,valmistavat vierailut        
     Transatlanttinen yhteistyö: Young      
     Ambassadors/Senaattori-ohjelma, Kanada-Suomi 
     opetushenkilöstön vaihto kehitteillä... 

     Muut rahoittajat: mm. OPH, Pohjoismaiset    
     rahastot, Säätiöt,  Koulutuksen järjestäjät,    
     Vanhemmat...     eTwinning/GATEWAY 

 



Yleissivistävä koulutus 
Mitä toimintaa rahoitus tukee? Erasmus + 
 
Oppilaitosten väliset yhteistyöhankkeet, hallinnon 
väliset hankkeet, yleissivistävän sektorin 
yhteishankkeet, sektoreiden väliset hankkeet, 2-3v 

Yhteinen teema ja aihe, tavoitteena uusien hyvien 
käytänteiden kehittäminen, siirto ja käyttöönotto, 
liikkuvuudet osana hanketoimintaa 
 

Opetushenkilöstön täydennyskoulutushankkeet, 1-2 v 

Kouluttautuminen: osallistuminen ammattitaitoa 
lisääville kursseille tai seminaareihin 
Työn seuraaminen toisen maan 
oppilaitoksessa/organisaatiossa – job shadowing 
Opetusjakso yhteistyömaan koulussa 
 



Yleissivistävä koulutus 
Esimerkki yhteistyöhankkeesta  

Pihamatematiikka / Outdoor Mathematics (FI, SE, PL, RO, TR) 

Jokainen maa laati vuorokuukausin englanninkieliset 
matematiikan tehtävän ja matematiikka-aiheisen leikin 
luokkahuoneen ulkopuolella tehtäväksi 
Tehtävät kaikkien saataville: ratkaistavaksi ja 
testattavissa. Matematiikkaa kokonaisvaltaisesti, aistit 
avoimina, kaiken kehon ja mielen voimalla, säässä kuin 
säässä.  
Tehtävistä koottiin paketti, jota on aktiivisesti hyödynnetty 
opetuksessa. 
Tehtäviä ratkoessaan oppilaat oppivat matematiikkaa, 
englantia ja yhteistyötaitoja. 
 
Opettajat tapasivat hankekokouksissa muutaman kerran 
lukuvuodessa, oppilaita oli mukana parissa kokouksessa 
 



Tiedotusta syksyllä 2014 

10.-11.9.   Kuntamarkkinat, Hki 

2.-3.10.     Pro Rexi –päivät, Hki 

21.10.       Teematapaaminen, Hämeenlinna 

23.10.       Aluetiedotus, Rovaniemi 

24.10.       Aluetiedotus, Inari 

30.10.       Information på svenska, Åbo 

6.11.         Eurooppasali, Hki 

7.11.         Sivistystoimen johdon päivät, Oulu 

12.-13.11. Kv-päivät, Lahti 

18.11.       Aluetiedotus, Jyväskylä 

25.11.       Aluetiedotus, Joensuu 

26.11.       Eurooppasali, Hki 

                Turku ? 

                 Mariehamn ? 

 

+   verkkotiedotukset 16.9. ,   x.10. , 18.11. ja  16.12. 

 

 


