
 

 

 

KANSAINVÄLISYYTTÄ YYTERISSÄ - KANSAINVÄLISYYDEN DYNAAMISET TILAT 
 

Paikka:  Yyterin Kylpylähotelli, Sipintie 1, 28840 Pori 

Aika:  Torstai – perjantai 3. - 4.9.2015 

 

Opetushallituksen koordinointihankkeet järjestävät yhdessä Opetushallituksen kanssa 

kansainvälisyystapahtuman. Seminaari on tarkoitettu ensi sijassa vuoden 2015 kv-valtionavustusten hakuun 

osallistuneiden hankkeiden vastuuhenkilöille. 

 

Sisältö: Kansainvälisyys on kirjattu monin tavoin vuonna 2016 voimaan tuleviin opetussuunnitelman 

perusteisiin, niin perusopetuksen kuin lukionkin osalta. Seminaarissa tarkastellaan koulujen 

kansainvälisyyttä erityisesti oppimisympäristönä ja erilaisten tilojen kautta mahdollistuvana oppimisena. 

Tärkeitä näkökulmia ovat osallistavuus, autenttisuus ja arvioitavuus – digitalisaation mahdollisuuksia 

unohtamatta. Ohjelma on rakennettu niin, että osallistujien tietoa ja näkemyksiä yleissivistävän 

koulutuksen kansainvälisyydestä voidaan hyödyntää kunta- ja koulukohtaisten opetussuunnitelmien 

laadinnassa. Työpajoissa keskustellaan, opitaan toisiltamme, verkostoidutaan ja toimitaan verkossa. Tuo siis 

mukanasi kannettava tietokone, tabletti tai älypuhelin.  

 

Hinta: Koulutuspäivien ohjelma ja siihen sisältyvät kahvit ovat maksuttomat. Majoitus-, matka- ja 

ateriakustannuksista osallistujat vastaavat itse. Majoitushinnat/vrk: 2hh huoneessa 60 €/hlö ja 1 hh 95 €. 

Majoitusvaraukset suoraan hotellista sähköpostitse tai puh. 02 628 5300. Ilmoitathan majoitusta 

varatessasi tiedon ”Kansainvälisyyttä Yyterissä”. 

 

Ilmoittautuminen: Sähköinen ilmoittautuminen 27.8. mennessä. Linkki ilmoittautumiseen. Koska tiloja on 

rajoitetusti, toivomme, että yhtä koulua kohden ilmoittautuisi korkeintaan kolme henkilöä. 

 

Peruutukset 31.8. mennessä. Määräpäivän jälkeen tulleista peruutuksista joudumme perimään 40 €. 

 

Tiedustelut: 

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

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

Tiina Sarisalmi, tiina.sarisalmi@orivesi.fi, puhelin 040 133 9192 

Nina Hansén, nina.hansen@edu.kokkola.fi, telefon 040 806 5308 

 

 

 

  

https://docs.google.com/forms/d/1X4RLITMT2-jV2jUo_cYr__M3oM9WmiykExbmYFhWNYk/viewform


Alustava ohjelma: 
 

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   

 

12.15 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 

 

17.30  Yhteinen ilta Yyterin dyyneillä sekä iltapala 

 

 

Perjantai 4.9.2015 - OPETUSSUUNNITELMAPÄIVÄ 

 

9.00 Päivän viritys  

 

9.30 Tieto- ja viestintätekniikka, globaalikasvatus ja innovaatiot oppimisessa 

 Jari Multisilta, Porin ylipistokeskuksen johtaja        

 

10.15 Kansainvälisyys on täällä, nyt 

Yhteyksiä ulkomaille opettajiin, oppitunneille ja visionääreihin. Esimerkkejä 

verkkoyhteistyöstä ja yhdessä opiskelusta esim. eTwinning, MOOC-kurssit, Innokas-

yhteistyö 

 

10.45 Ryhmätyöt (5 - 6 hengen ryhmät) 

Taivutetaan uusien opetussuunnitelmien tavoitteet, sisällöt ja muut hienoudet 

palvelemaan  arjen kansainvälisyyttä. Työkaluina poimintoja POLKAN sivuilta sekä 

mm. globaalikasvatuksen kompetenssikukka, kehityskumppanuuden portaat ja 

koulujen kv-vuosikello 

   

12.00 Lounas 

 

12.45 Ryhmätyöt (5 - 6 hengen ryhmät) 

Työpistetyöskentelynä: Oppimisympäristöt, tvt ja luokka dynaamisena tilana 

kansainvälisyyden ja globaalikasvatuksen näkökulmasta: autenttisuus, eriyttäminen, 

osallistaminen, vertaisoppiminen, oppilaat opettajina, ja oppimisen arviointi - ”kaikki 

erilaisia - kaikki samanarvoisia” 

  

14.15 Tilaisuuden päätös - miten tästä eteenpäin? 

 

14.25 Lähtökahvit 

 

 


