
Kansainvälistäjän strategia- 
ja laatuosaaminen 

 

Tutustutaan ”työkaluihin” jotka selkiyttävät ja tukevat 
kv-hankkeiden tavoitteiden saavuttamista  



 

Projektinhallinta  
 

* POLKKA ruotsinkielisillä sivuilla (http://www.polkka.info/po_svenska.html) 

vinkkejä hanketyöhön:  

* Hyvä muistaa hankesuunnitelmaa kirjoittaessa  

* Hyvä muistaa hanketyön aikana  

* Hyvä muistaa hankeraportoinnissa  

* Hyvä muistaa hanketyön aikana mm.:  

* Aikatauluta hanke lyhyempiin hankekokonaisuuksiin ja seuraa, että 

välitavoitteet saavutetaan  

* Dokumentoi koko hankkeen aikana, ei vain loppuraporttia kirjoittaessa  

* Hanketyö on muutostyötä, eli itse matka on yhtä tärkeä kun lopputulos  

* Verkostoidu, jaa omaa tietämystäsi ja opi muilta!   
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Kansainvälisen toiminnan laatusuositus liittyviä 

tavoitteita opetussuunnitelman perusteiden  

Kansainväliseen osaamiseen liittyviä tavoitteita OPS:n mukaan:  

Taito ja 
rohkeus toimia 

nykyistä 
oikeudenmu-
kaisemman ja 
kestävämmän 
tulevaisuuden 

puolesta  

Talouden 
globalisaatioon 
perehtyminen  

Maapallon 
luonnon-
resurssien 

rajallisuuden 
ymmärtäminen 
sekä kestävä 
elämäntapa  

Muiden 
kulttuurien 
tuntemus, 
kulttuurien 

välinen 
toimintataito ja 

kielitaito  

Oman 
kulttuuriperin-
nön tuntemus, 

kulttuuri-
identiteetin 

rakentaminen 
ja 

monikulttuuris
uus  

Ihmisoikeuk-
sien tuntemus 

sekä 
suvaitsevaisuus 

ja aktiivinen 
kansalaisuus  

(http://www.oph.fi/download/138012_kansainvalisen_toiminnan_laatusuositus.pdf) 



Hanke esimerkki 1  

* Usean kunnan lukioverkoston yhteinen kehitysmaa-hanke  

* Syksyn ja talven aikana alustavia etäkursseja eri aihealueista:  

* mm. historia, maantiede, kulttuuri ja kehitysapu  

* Matka Afrikkaan keväällä:  

* oppilaat pitävät päiväkirjaa, kuvataan, yhteisiä kokouksia päivän tapahtumista   

* matkustaja- ja vanhempainkokouksia ennen ja matkan jälkeen  

* Hyvien mallien levittäminen:  

* oppilaiden itse tekemä video matkasta  

* oppilaat esitelleet kokemuksiaan kuntaverkoston kouluissa muille oppilaille  

* sanomalehti ja radiohaastattelu ennen matkaa  

* esitetty hanketta kv-koordinaattorin järjestämissä tapahtumissa  

* hankkeen väli- ja loppuraportit OPH:lle  

 

* Mitä oppilaat saivat kurssilta:  

 mm. kokemuksia ja elämyksiä, ymmärrys muita kulttuureja kohtaan ja oman kulttuurin arvostus     

 

 



 

 

Mitä OPS tavoitteita saavutettiin hankkeessa? 
en osaamiseen liittyviä tavoitteita opetussuunnitelman perusteiden k 
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oikeudenmu-
kaisemman ja 
kestävämmän 
tulevaisuuden 

puolesta  

Talouden 
globalisaatioon 
perehtyminen  

Maapallon 
luonnon-
resurssien 

rajallisuuden 
ymmärtäminen 
sekä kestävä 
elämäntapa  

Muiden 
kulttuurien 
tuntemus, 
kulttuurien 

välinen 
toimintataito ja 

kielitaito  

Oman 
kulttuuriperin-
nön tuntemus, 

kulttuuri-
identiteetin 

rakentaminen 
ja moni-

kulttuurisuus  

Ihmisoikeuk-
sien tuntemus 

sekä 
suvaitsevaisuus 

ja aktiivinen 
kansalaisuus  



Hanke esimerkki 2  

 Yksi suomalainen koulu yhteistyössä yhden ranskalaisen koulun kanssa  

 Ei yhteistyötä muiden aineiden kanssa, matkaa suunniteltiin lomamatkana  

 Matkustettiin syksyllä ryhmän kanssa Ranskaan  

 Ranskalainen ryhmä tuli vierailulle keväällä Suomeen  

 Oppilaat esittelivät omia kaupunkejaan ja kulttuurejaan ulkomaalaisille   

 Ennen kurssin alkua rakennettiin hankkeelle blogi. Blogin vastuuhenkilöä ei 

valittu ja blogi jäi päivittämättä. Muistettiin blogi juuri ennen kesälomaa ja asia jäi 

sen takia hoitamatta.  

 Loppuraporttiin OPH:lle kirjoitettiin mitä nähtävyyksiä matkalla nähtiin   

 

 mm. hyvien mallien levittäminen unohtui, vain osa OPS tavoitteista saavutettiin  



 

 

 

 

 

Mitä OPS tavoitteita saavutettiin hankkeessa? 
Kaninvälrusteidemukaan 
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Hyvän Hankkeen Kriteerit 

Hankkeiden suunnittelua ja toteutusta arvioidaan eri tarkastelukulmia hyödyntäen  

 

 

(http://www.polkka.info/hyvan_hankkeen_kriteerit.html) 



Linkkejä  

 www.polkka.info  

 www.cimo.fi  

 www.edu.fi  

 http://www10.edu.fi/kenguru/  

 www.oppiminen.fi  

 www.larmiljoer.fi   
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