Suomesta maailmalla – Osaaminen syntyy yhdessä
Tilaisuus on osa Suomi 100 -juhlavuoden ohjelmaa

IX yleissivistävän koulutuksen kansainväliSYYSpäivät 9.–10.10.2017
Finlandia-talo, Helsinki
Päivien juontajana toimii CEO Saku Tuominen, HundrED

Maanantai 9.10.

Teema: ”Suomesta”

11.00

Ilmoittautuminen alkaa

11.30

Lounasbuffet

13.00

IX kansainväliSYYSpäivien avaus
Musiikkiesitys
Kaisaniemen ala-asteen koulun musiikkiluokkien kuoro
Tilaisuuden avaus
Kansainvälisyys tulevaisuuden voimavarana?
Apulaispormestari Pia Pakarinen, Kasvatus ja koulutus, Helsingin kaupunki

13.30

Miten kansainvälisyys rakentaa suomalaista yleissivistystä?
Pääjohtaja Olli-Pekka Heinonen, Opetushallitus

14.00

Miten kansainvälisyys kasvaa ja kasvattaa? –
Saku Tuominen haastattelee panelisteja
Toimialajohtaja Liisa Pohjolainen, Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala,
Helsingin kaupunki
Johtaja Jorma Kauppinen, Opetushallitus
Johtaja Samu Seitsalo, Opetushallitus
Opiskelija Matias Salo, Kulosaaren yhteiskoulu (yo 2017)
Virka-apulaisrehtori Niina Halonen-Malliarakis, Laajasalon peruskoulu

14.30

15.15–16.45

Kansainvälistymisen mahdollisuuksia kahvin lomassa
Työpajatyöskentelyä





Valitse tästä kiinnostavin työpaja kummallekin päivälle! Tarkemmat
kuvaukset ohjelman lopussa.
Paja 1: Miten opettaa ja oppia kansainvälisyyden avaintaitoja koulujen
arjessa, huone 22
Paja 2: L iikkuva opettaja ei sammaloidu – tuhannet oppilaat ja opettajat
osallisina kansainvälisessä yhteistyössä, huone 21
1 pvä: Kannattaako mennä täydennyskoulutukseen ulkomaille?
2 pvä: Kokeneet panelistit vastaamassa miksi kansainvälisyys kannattaa?
Paja 3: Koulutusviennin lyhyt oppimäärä yleissivistävän koulutuksen
kansainvälisille toimijoille, huone 25
Paja 4: eTwinning-juhlaseminaari, A-sali
1 pvä: eTwinning uuden opetussuunnitelman toimeenpanon ja opettajien
ammatillisen kehittymisen tukena
2 pvä: eTwinningin ytimessä – monialaiset oppimisprojektit, joissa
oppilaiden osaaminen kehittyy laaja-alaisesti.
Paja 5: Breaking the final frontiers – kuinka kauas kotikansainvälisyydellä
pääsee, huone 23
Paja 6: Rakentavaa vuorovaikutusta epävarmuuden maailmassa, huone
24
Paja 7: Sanoista tekoihin: Agenda 2030 ja kestävä kehitys omassa
opetuksessa, huone 15
Paja 8: Minulla taitaa olla kansainvälisiä kykyjä luokallani – mitä teen?
Boardroom
1. pvä: Yrittäjyys
2. pvä: Urheilu
Paja 9: Tältä näyttää minun kouluni kansainvälisyys, huone 16
Paja 10: 100 maailman kiinnostavinta opetusinnovaatiota, B
 -sali
18.00–19.30
Helsingin kaupungin iltavastaanotto Kaupungintalossa
                                                  Pohjoisesplanadi 11-13, 00170 Helsinki





Tiistai 10.10.
8.30
9.00

Teema: ”Maailmalla”
Kansainvälistymisen mahdollisuuksia kahvin lomassa
Suomesta maailmalla
Toimittaja Saska Saarikoski, Helsingin Sanomat
Kouluko vai mikä teki minut kansainvälisesti vahvaksi?
Suomen olympiaedustaja Riossa 2016, Ekaterina ”Katja” Volkova
Opettajuus avaintekijänä matkalla Suomesta maailmalle
Professori Jari Lavonen, Helsingin yliopisto

10.30

Kansainvälistymisen mahdollisuuksia ständeillä

11.00

Työpajatyöskentely jatkuu

12.00

Lounasbuffet

13.15

Kansainvälisyys kasvaa! Yleissivistävän koulutuksen ja
varhaiskasvatuksen kansainvälisyyden näkymiä
Johtaja Jari Rajanen, Opetus- ja kulttuuriministeriö
Kysymyksiä ja kommentteja yleisöltä
Musiikkiesitys
Itä-Helsingin musiikkiopisto, Porolahden peruskoulu

14.00

Siirtyminen aulaan
Malja 100-vuotiaalle Suomelle
KansainväliSYYSpäivien kapula siirtyy seuraavalle järjestäjälle
Iltapäiväkahvit





KansainväliSYYSpäivien työpajojen kuvaukset:
Paja 1: Miten opettaa ja oppia kansainvälisyyden avaintaitoja koulujen
arjessa?
Työpajassa kokeillaan ja työstetään edelleen työkalua, joka auttaa
jäsentämään uusien opsien laaja-alaista osaamista kansainvälisiksi
tiedoiksi, taidoiksi ja arvopohjaksi. Opettaja voi samalla arvioida omia
valmiuksiaan toimia kansainvälisyyteen ohjaamisessa. Työpaja on osittain
kaksikielinen.
Vetäjät: Opetusneuvos Paula Mattila, Opetushallitus, biträdande rektor
Nina Hansén, Karleby svenska gymnasium
Paja 2: L iikkuva opettaja ei sammaloidu – tuhannet oppilaat ja opettajat
osallisina kansainvälisessä yhteistyössä
Työpajassa valotetaan ja pohditaan monipuolisesti koulujen
kansainvälisyyshankkeiden mm. Erasmus + ja Nordplus merkitystä koulun
kehityksessä, tutkimuksen, hanketoimijoiden, asiantuntijoiden sekä yleisön
vuorovaikutuksessa. Ensimmäisen päivän pajassa alustaa selvityksentekijä
Satu Niemelä Erasmus+ -täydennyskoulutusjaksojen vaikutuksesta
peruskouluissa ja lukioissa.  World Caféssa peilataan selvityksen tuloksia
oman koulun toimintaan.
Toisen päivän työryhmässä osallistujat esittävät tiukkoja kysymyksiä
koulujen kansainväistymisestä panelisteille suomeksi ja ruotsiksi -  Sana on
vapaa! Panelistit ovat apulaisrehtori Teijo Päkkilä, Seinäjoen lukio,
virka-apulaisrehtori Paula Luopio-Lemetyinen, Lauttasaaren ala-aste,
rehtori Niklas Wahlström, Gymnasiet Grankulla samskola sekä vastaavat
asiantuntijat Sirkka Säikkälä ja Nina Eskola, Opetushallitus.
Vetäjä: Opetusneuvos Nina Rekola, Opetushallitus
Paja 3: Koulutusviennin lyhyt oppimäärä yleissivistävän koulutuksen
kansainvälisille toimijoille. Työpajassa rakennetaan käsitystä, mitä
yleissivistävän koulun arjen osaamisesta olisi vietävissä maailmalle ja millä
ehdoin.
Vetäjät: Projektikoordinaattori Hanne Laasonen, Education Finland,
Opetushallitus, ja suunnittelija Eija Ruohomäki, Oulun kaupunki
Paja 4: eTwinning-juhlaseminaari
Osassa 1. ensimmäisenä päivänä eTwinning uuden opetussuunnitelman
toimeenpanon ja opettajien ammatillisen kehittymisen tukena.
Tietoiskuja eTwinningistä ja sen soveltamisesta opetussuunnitelmiin,





oppimistapahtumista ja opettajien vertaisverkostoista, hyviä käytäntöjä,
projektiesittelyjä ja runsaasti keskustelua. eTwinning jatkuu tiistaina o
 salla
2. eTwinningin ytimessä – monialaiset oppimisprojektit, joissa oppilaiden
osaaminen kehittyy laaja-alaisesti. Tietoiskuja projektioppimisesta ja
monialaisista oppimiskokonaisuuksista, projekti-ideoita, skaalattavia
malleja, reilusti aikaa kysymyksille ja keskustelulle.  Suositellaan
osallistumista molempiin.
Ohjelman tuottajina eTwinning-lähettiläät ja -opettajat
Vetäjä: eTwinning-lähettiläs Tiina Sarisalmi
Paja 5: Breaking the final frontiers – kuinka kauas kotikansainvälisyydellä
pääsee?
Työpajassa saadaan esimerkkejä ja kokeillaan, millaisia ratkaisuja tvt
(kuten VR, AR, robotit jne.) tarjoaa aitojen ulkomaan kokemusten
hankkimiseen kotiluokasta käsin. Työpajassa on Maker-meininkiä!
Vetäjät: Koulunjohtaja Tuija Tammelander, Etäkoulu Kulkuri, K
 uopion
Klassillisen lukion opiskelijat ja lehtori Inka Kokkonen sekä Global-Innokas
opettaja ja luokanopettaja Minna Kangas, Metsokankaan koulu. 1. päivän
työpajassa Senior Consultant Petri Lounaskorpi, DidacTec, Konnevesi
Paja 6: Rakentavaa vuorovaikutusta epävarmuuden maailmassa
Koulu kohtaa joka päivä maailman uudet uhkat eri tavoin. Tässä työpajassa
opitaan puhumaan kiistanalaisista asioista suoraan ja rakentavasti sekä
tutustutaan Opetushallituksen tuottamiin materiaaleihin väkivaltaisen
ekstremismin ehkäisyn tueksi.
Vetäjät: Opettaja Laura-Maria Sinisalo, Latokartanon koulu ja ylitarkastaja
Maria Edel, Opetushallitus
Paja 7: Sanoista tekoihin: Agenda 2030 ja kestävä kehitys omassa
opetuksessa. T yöpajassa pohditaan, mitä globaalikasvatus tarkoittaa ja
miten OPS:in arvoperusta muutetaan sanoista tekoihin. Miten omassa
opetuksessa ja koulun arjessa näkyvät YK:n kestävän kehityksen tavoitteet
ja kestävä elämäntapa? Osallistujat tutustuvat toiminnallisiin menetelmiin,
joiden avulla koulu voi käsitellä kestävän kehityksen tavoitteita,
päämääränä oikeudenmukainen ja kestävä tulevaisuus.
Vetäjät: Suunnittelija Christa Prusskij, Suomen YK-liitto ja Koulu maailmaa
muuttamaan -pilottikoulun edustajat Tarja Heikkilä ja Katja Ranta,
Seinäjoen lukio

Paja 8: Minulla taitaa olla kansainvälisiä kykyjä luokallani – mitä teen?
Työpajassa haetaan ja saadaan esimerkkejä opettajan ja koulun
mahdollistajan roolista - ja ideoidaan, mitä kansainvälisyys voisi tarjota





oppilaille, jotka osoittavat erityistä lahjakkuutta tai yrittämisen intoa.
Kansainvälisen toiminnan ponnahduslaudat.
Vetäjät: Students’ Entrepreneurial Skills without Borders, Asiantuntija Eeva
Korhonen, Nuori yrittäjyys ry (1. pvä), Valmentaja, Hanno Möttölä, Helsinki
Basketball Academy, Mäkelänrinteen urheilulukio (2. pvä)
Paja 9: Tältä näyttää minun kouluni kansainvälisyys
Työpajassa pohditaan arjen ilonaiheita ja haasteita, kun koulussa yhdistyvät
saman katon alla IB-koulu ja peruskoulu. IB-opetus sisältää tavoitteen
kansainvälisestä ja kulttuuritietoisesta oppilaasta. IB:n oppijan
ominaisuuksissa korostuu tietoisuus ja ymmärtäminen, kulttuurien tuntemus
ja globaalit asiayhteydet. Ressussa yli puolella koulun oppilaista on
kansainvälinen tausta, joten opetuksessa IB:n kansainvälistymisen tavoitteet
toteutuvat autenttisesti monikulttuurisessa ympäristössä.
Vetäjä: Rehtori Leena Liusvaara, Ressun peruskoulu
Paja 10: 100 maailman kiinnostavinta opetusinnovaatiota
Millaisia ovat maailman kiinnostavimmat opetusalan innovaatiot ja miten voin
hyödyntää niitä itse? Työpajassa esitellään 10 kansainvälistä innovaatiota eri
puolilta maailmaa, opetetaan hyödyntämään niitä omassa työssä sekä
käydään läpi, miten omia innovaatiota voi jakaa koko maailmalle.
Vetäjä: CEO Saku Tuominen, HundrED
Pidätämme oikeuden ohjelmamuutoksiin.

Osallistu keskusteluun sosiaalisessa mediassa tunnisteella #kansainvalisyyspaivat2017
Lisätietoja
www.cimo.fi/kansainvalisyyspaivat





