
 

 

 

KANSAINVÄLISYYTTÄ YYTERISSÄ - KANSAINVÄLISYYDEN DYNAAMISET TILAT 
 

Torstai 3.9.2015 - OPPIMISYMPÄRISTÖPÄIVÄ 
 

9.30 Aamukahvi ja ilmoittautuminen 
 
10.30 Ajankohtaiset kuulumiset 

 sivistysjohtaja Jari Leinonen Pori - koulutuksen järjestäjän näkökulma 

 opetusneuvos Paula Mattila OPH - ops-perusteiden näkökulma 
 
11.00 Esittelyt / lämmittelyt - erilaiset oppimisympäristöt kansainvälisyyden ja 

globaalikasvatuksen mahdollisuutena 

 kv-koordinaattorit Tiina Sarisalmi ja Arja Kemppainen  
 
11.30 Oppimisympäristöt innovatiivisten tilaratkaisujen ja kansainvälisyyden 

näkökulmasta  

 yliarkkitehti Reino Tapaninen OPH   
 
12.15 Tauko 
 
12.20 Ryhmätyö (5 - 6 hengen ryhmät) 

Eri tilojen hyödyntäminen koulun kansainvälisyys- ja globaalikasvatuksessa 
(kulttuurinen ja kielellinen moninaisuus, kestävä elämäntapa, kansainvälinen 
yhteistyö), koulun sisällä ja lähistöllä olevat tilat ja palvelut, internetin tarjoamat 
ympäristöt, yhteistyökumppaneiden tarjoamat mahdollisuudet - miten näitä voi 
hyödyntää paikallisen OPS:n laadinnassa ja käytännön toteutuksissa. 
 
Grupparbete (observera skild grupp för svenska skolor)  
Hur dra nytta av olika slags utrymmen och miljöer i internationaliseringsarbetet och 
globalfostran (kulturell och språklig mångfald, interationellt samarbete, hållbar 
livsstil) - i skolan, i närmiljön, miljöer på nätet, miljöer tillsammans med 
samarbetsparter. 

  
13.30 Lounas 
 
14.30 Gallery walk - ryhmätöiden tuloksiin tutustuminen ja jatkotyöstö  

Lupausten seinä - osanottajat valitsevat vähintään yhden uudenlaisen 
oppimisympäristön, jota käyttävät opetuksessaan/hankkeessaan lukuvuoden 2015 - 
2016 aikana ja kirjaavat sen lupausten seinälle. 

 
15.00 - 16.30  Rinnakkaiset työpajat 

1. Porilaisten globaalipelit käyttöön - globaalikasvatusta ryhmissä eri pelejä 
kokeillen 

2. Innovaatiokasvatusta kansainvälistäjille - Innokas-verkosto ja Tiina Korhonen 
3. Neuvontapaja kv-valtionavun saajille - Paula Mattila 

http://padlet.com/tiina_sarisalmi/lupaan


4. Ajankohtaista CIMO:sta - Tytti Voutilainen 
 
17.30  Päivällisbuffét (omakustanteinen 20 €) 
 
19.00 Tapaaminen terassilla - pientä ohjelmaa, rupattelua ja verkostoitumista 
 
 

Perjantai 4.9.2015 - OPETUSSUUNNITELMAPÄIVÄ 
 
9.00  Päivän viritys  

 Koulutuksen järjestäjän tervehdys - Päivi Helin, Ulvila 

 Aina valmiina kv:hen! Jukka Tulivuori, OPH 
 
9.20 Tieto- ja viestintätekniikka, globaalikasvatus ja innovaatiot oppimisessa 

 professori Jari Multisilta, Porin yliopistokeskuksen johtaja        
 
10.05 Kansainvälisyys on täällä, nyt 

Yhteyksiä ulkomaille opettajiin ja visionääreihin. Esimerkkejä verkkoyhteistyöstä ja 
yhdessä opiskelusta  

 Kansainvälisiä oppimisympäristöjä - opetusneuvos Jukka Tulivuori OPH 

 Global Innokas - koordinaattori Tiina Korhonen 

 eTwinning live - koordinaattori Tiina Sarisalmi 
 
10.45 Tauko 
 
10.50  Ryhmätyöt (5 - 6 hengen ryhmät) 

Taivutetaan uusien opetussuunnitelmien tavoitteet, sisällöt ja muut hienoudet 
palvelemaan  arjen kansainvälisyyttä. Työkaluina poimintoja POLKAN sivuilta sekä 
globaalikasvatuksen kompetenssikukka, kehityskumppanuuden portaat ja koulujen 
kv-vuosikello 

   
12.00 Lounas 
 
13.00 Ryhmätyöt (5 - 6 hengen ryhmät) 

Työpistetyöskentelynä: Oppimisympäristöt, tvt ja luokka dynaamisena tilana 
kansainvälisyyden ja globaalikasvatuksen näkökulmasta: autenttisuus, osallistaminen 
ja oppilaat opettajina sekä eriyttäminen ja oppimisen arviointi - ”kaikki erilaisia - 
kaikki samanarvoisia” 
  

14.00 Tilaisuuden päätös - miten tästä eteenpäin? 
 
14.25 Lähtökahvit 


