Kokkolan kv-treffit / Karleby internationella vårträff
Aika:
keskiviikko 27.4.2016 klo 10.30 - 17
Paikka:
Kokkolan kaupungintalo / Karleby stadshus (osoite: Kauppatori 5)
Osallistujat: Perusopetuksen ja lukiokoulutuksen opettajat ja rehtorit, jotka haluavat selkeyttä ja
synergiaa kehittämishankkeiden viidakkoon

Kansainvälisyys ja oppimisen kehittämisverkostot
Opetussuunnitelman perusteet ovat uudistuneet ja paikallisiin opetussuunnitelmiin on pitänyt
rakentaa mm. laaja-alaisuutta, globaalikasvatusta, monimuotoista tvt-osaamista ja oppilaiden
osallisuutta. Samaan aikaan Opetushallitus ja monet muut toimijat kutsuvat mukaan koulutuksen
kehittämiseen ja edellyttävät verkostoitunutta toimintaa ja viisasta hyvien käytäntöjen
jakamista/hyödyntämistä.
Opetushallitus, Kokkolan sivistystoimi ja Opetushallituksen rahoittamat kv-koordinointihankkeet
järjestävät vapun alla tapaamisen, jossa #tavallinenkehittäjäopettaja voi selvittää, miten juuri hän
voi kansainvälisyyden viitekehyksessä löytää ja hyödyntää oman koulun tai kunnan tarpeeseen
soveltuvat


kehittämisideat ja -hankkeet, resurssit (ymmärrettynä laajasti) ja jo kehitellyt hyvät ideat
paikallisen, kansallisen ja kv-tason toimintamahdollisuudet
hankkeiden välisen yhteistyön hyödyt ja haasteet
oma räätälöity käynnistyspaketti monitoimikehittäjälle

Samalla juhlitaan Anders
Chydeniusta ja toimitaan
vapaasti molemmilla
kotimaisilla kielillä,
lehdistövapauden
juhlavuoden tematiikkaa
unohtamatta.
Työskentelyn pääpaino
on yhteyksien
luomisessa,
toiminnallisissa
työtavoissa ja
osanottajien omissa
ratkaisuissa.

Ilmoittautuminen keskiviikkoon 13.4.2016 mennessä täällä. Seminaarin ohjelma ja siihen
sisältyvät kahvit ovat maksuttomia. Osallistujat vastaavat itse matka- ja lounaskustannuksista.

Ohjelma
Verkostoitumista ständeillä klo 10 alkaen:
Kokkolan Maailmankoulu, Villa Elba, Åbo Akademi tandem ym. sekä Petalax-Leppävirta
digitandem; eTwinning; Toholampi, Kokkola – yrittäjyysteema; Expertnätverket; Kvarnen
Ständeihin tutustuminen ennakolta netissä POLKKA-sivulla.
10.30 – 11.00 Ilmoittautuminen ja aamukahvi
11.00 – 11.30 Ajankohtaisia näkökulmia yleissivistävään koulutukseen, opetussuunnitelmauudistuksiin
sekä kärki- ja muihin kehittämishankkeisiin
Johtajat Jorma Kauppinen OPH ja Peter Johnson Kokkolan kaupunki
11.30 – 12.00 Lyhyet OPH:n kehittämishankkeiden esittelypuheenvuorot
Oppimisympäristöt – Kimmo Koskinen
Majakka – Aija Rinkinen ja Anne Onnela
Kansainvälisyys, globaalikasvatus – Paula Mattila ja Mia Sandvik
12.00 – 12.45 Mobiilirata – pohdi, keskustele ja vastaa – teemoina uusi ops ja oppimisen kehittäminen –
kv-koordinaattorit Nina Hansén ja Tiina Sarisalmi
12.45 – 13.00 Korkeantason päivitystä: missä Suomi menee nyt? Eduskunnan sivistysvaliokunnan
puheenjohtaja kansanedustajaTuomo Puumala videolla, Karleby svenska gymnasiumin
opiskelijat haastattelevat
13.00 – 13.45 Ruokailutauko, jonka aikana ei istuta kaverin vieressä
13.45 – 14.00 Musiikkiesitys – Keski-Pohjanmaan konservatorion oppilaat
14.00 – 14.30 Johdatus monialaisuuteen ja laaja-alaisuuteen = oppimisympäristöt, kansainvälisyys,
globaalikansalaisuus ja koulun kehittäminen – osallisuus, kumppanuudet, verkostot eurooppalaiset (esim. Future Classroom Lab) ja globaalit (esim. ASPnet sekä NPDL) hankkeet
koulujen muutoksen ja opettajien ammatillisen kehittymisen vauhdittajina – Markku Lang ja
Tiina Sarisalmi
14.30 – 16.00 Ulos mukavuusalueilta ja parviäly käyttöön – yhteistyö ja kehittäminen yli rajojen. Mitä on
monialaisuus, laaja-alaisuus ja rajojen ylittäminen minun koulussani? – Gallery Walk ryhmätyö
16.00 – 16.30 Kahvitauko
16.30 – 17.00 Näkökulmia kulttuuriseen moninaisuuteen, pakolaisuuteen ja turvapaikanhakijoiden
kotouttamiseen – koulut kohtaavat globaalin haasteen
Kristina Stenman, maahanmuuttojohtaja TEM
17.00

Järjestäjien loppusananen, tilaisuus päättyy

