
KANSAINVÄLISYYTTÄ YYTERISSÄ 

Opetushallituksen kansainvälisyyden koordinointihankkeet järjestävät koulutuspäivät 

yleissivistävän koulutuksen kansainvälisyydestä kiinnostuneille. 

 

Paikka: Yyterin Kylpylähotelli, Sipintie 1, 28840 Pori 

Aika:  Torstai – perjantai 5.-6.9.2013 

  

Hinta: Koulutuspäivien ohjelma ja siihen sisältyvät kahvit ja lounaat ovat OPH:n 
kansainvälistymisen kehittämishankkeille sekä valtionavustusta keväällä 2013 
hakeneille maksuttomia. Majoitus- ja matkakustannuksista osallistujat vastaavat 
itse. 

 
Majoitushinnat/vrk: 2 hh 60 €/hlö ja 1 hh 93 €/hlö. 
Majoitusvaraukset suoraan hotellista sähköpostitse tai puh. (02) 628 5300.  
Ilmoitathan majoitusta varatessasi tiedon: Kansainvälisyyttä Yyterissä 5.-6.9.2013. 

  

Ilmoittautuminen:  

Sähköinen ilmoittautuminen 28.8.2013 mennessä tästä linkistä. Koska tiloja on 

rajoitetusti, toivomme, että yhtä koulua kohden ilmoittautuisi korkeintaan kolme 

henkilöä. 

 

Työpajoissa keskustellaan, opitaan toisiltamme, verkostoidutaan ja toimitaan 

verkossa tekemällä oppien. Tuo siis mukanasi, jos mahdollista, kannettava 

tietokone, tabletti tai älypuhelin ja luo itsellesi verkossa Google-tili jo etukäteen.  

 

Peruutukset 2.9. mennessä. Määräpäivän jälkeen tulleista peruutuksista joudumme 

perimään 40 €. 

 

Tiedustelut: 

Paula Mattila  paula.mattila@oph.fi, puhelin 040 348 7138 

Tuomas Huhtala        polkkapalvelu@gmail.com, puhelin 040 800 7473   

Arja Kemppainen      polkkapalvelu@gmail.com, puhelin 040 013 4802 

Kiti Lindén  kiti.linden@kokkola.fi, tel 040 488 2925 

Tiina Sarisalmi  tiina.sarisalmi@orivesi.fi, puhelin 050 327 3826 

 

 

http://www.yyterinkylpylahotelli.fi/info_ja_varaukset.php?id=11
https://docs.google.com/forms/d/1znjUaJOPuLwnXDMbX5ErReGij_M9VTk1oU-nM3wscEo/viewform
https://accounts.google.com/SignUp?hl=fi
mailto:paula.mattila@oph.fi
mailto:polkkapalvelu@gmail.com
mailto:polkkapalvelu@gmail.com
mailto:kiti.linden@kokkola.fi
mailto:tiina.sarisalmi@orivesi.fi


Alustava ohjelma: 

 

Torstai 4.9.2013 

9.30  Aamukahvi ja ilmoittautuminen 

10.30  Avaus ja järjestäjien tervetulotoivotukset                

 sivistysjohtaja Jari Leinonen Pori 

 opetusneuvos Paula Mattila OPH  

11.00  Esittelykaruselli 

11.30  Toiseuden kohtaaminen draaman keinoin  

 ilmaisutaidon opettaja Reetta Vehkalahti Meri-Porin lukio 

12.30 Miten kansainvälisyys ja globaalit haasteet näkyvät 

opetussuunnitelmauudistuksessa? 

 opetusneuvos Liisa Jääskeläinen, OPH 

13.30  Lounas 

14.30  Meillä ja maailmalla - porilaisnäkökulmia 

 rehtori Katri Ylitalo, Meri-Porin lukio 

15.00 - 16.30 Jakaminen, eheyttäminen, verkostoituminen, uudistuvat opsit –  

Mitä ne voisivat olla meidän hankkeessamme/koulussamme? 

 keskustelua ryhmissä  

      17.30   Yhteinen, lyhyt kävelyretki Yyterin dyyneillä sekä iltapala 

 Porin kaupunki 

 

 

 



Perjantai 6.9.2013 

9.00  Päivän viritys  

9.30  Kansainvälisyyden kehittämisnäkymiä 

 OPH ja CIMO 

10.15  Koordinointihankkeiden esittelyt 

 POLKKA - Arja Kemppainen ja Tuomas Huhtala 

 kansainvälisyyden mentoriohjelma - Tiina Sarisalmi 

 ruotsinkieliset kv-hankkeet ja oppimisympäristöhankeyhteistyö - 

Kiti Lindén 

10.45  Työpajat: 

1. Hankehallinnan perusteet: strategia, laatu ja kehittäminen, hankkeen 

talous- ja raportointi 

2. Verkkotyökaluja viestintään, vuorovaikutukseen ja tulosten 

levittämiseen 

3. Voimaa verkostoitumalla: sosiaalisen median työkaluja verkostoitujalle 

4. OPS ja kansainvälisyys koulun johtamisen työkaluina 

12.00  Lounas 

12.45   Työpajat: 

1. Hankehallinnan perusteet: strategia, laatu ja kehittäminen, hankkeen 

talous- ja raportointi 

2. Verkkotyökaluja viestintään, vuorovaikutukseen ja tulosten 

levittämiseen 

3. Voimaa verkostoitumalla: sosiaalisen median työkaluja verkostoitujalle 

4. OPS ja kansainvälisyys koulun johtamisen työkaluina   

14.00   Ajankohtaista CIMO:sta - EU:n uuden ohjelmakauden tuoreimmat 

kuulumiset  

15.00  Tilaisuuden päätös ja lähtökahvit 

Yyterissä ei aika käy pitkäksi! Upeat hiekkarannat levittäytyvät kuuden kilometrin leveydelle 

pitkin idyllistä merenrantaa. 

Junien aikataulut    Bussiaikataulut Pori - Yyteri - Pori 

Porin kartta  Näe ja koe Yyteri  

http://www.polkka.info/
http://www.vr.fi/fi/index.html
http://www.porinlinjat.fi/LinkClick.aspx?fileticket=noHNx32Vuw8%3d&tabid=62&mid=466
http://kartta.pori.fi/
http://www.yyteri.fi/

