
 

 

 

Kv-treffit kansainvälisillä vesillä 
 

Aika:   torstai 19.4.2018 klo 17.00 – perjantai 20.4.2018 klo 16.15 

Paikka:  Silja Europa, Helsinki (Länsiterminaali) – Tallinna – Helsinki 
(Länsiterminaali) 

Osallistujat:  Perusopetuksen ja lukiokoulutuksen opettajat ja rehtorit, koulujen 

kansainvälisyyden asiantuntijat sekä järjestöjen edustajat 
Ilmoittautuminen:  19.3. mennessä https://goo.gl/C3DpRV  

 

 

Kansainvälisyydestä on moneksi! 

Koulumme kansainvälistyvät ja niitä kansainvälistetään vauhdilla ja monin tavoin. 
Opetushallituksen kansainvälisyyskoordinaattorit lyövät jälleen hynttyyt yhteen ja järjestävät 
koulutus- ja verkostoitumistapahtuman kansainvälisyyttä eri tavoin edistäville opettajille, 
rehtoreille ja muulle kouluhenkilökunnalle sekä koulujen kansainvälisyyttä tukeville järjestöille. 
Seilaamme Silja Europalla Helsingistä Tallinnaan ja takaisin keskustellen, oppien ja innostuen 
kansainvälisyydestä eri muodoissaan. Tervetuloa!  
 
Tänä vuonna treffeillä huomioidaan kansainvälisyyden eri osa-alueet laajasti. Kiinan ja japanin 
kielten opettaminen, pienten lukioiden kansainvälistyminen, kestävän kehityksen Agenda 2030, 
ruotsinkielisten koulujen kuulumiset, eTwinning, kielet osana kuntien kansainvälisyysstrategioita ja 
eurooppalaisen kulttuuriperinnön merkkivuosi ovat teemoja, joihin treffien työpajoissa on 
mahdollisuus paneutua. Teematyöpajatyöpajojen lisäksi harjoittelemme hieman mindfulnessia ja 
paneudumme opettajan ja oppilaan hyvinvoinnin edistämiseen. Perjantaina kuulemme Viron 
koulujen sähköisistä oppimisympäristöistä, Pisa-noususta sekä kansainvälistymisestä. 
 
Klikkaa tästä ilmoittautumaan ja kerro samalla, mitä kv-treffeiltä odotat.  
  
Osallistumismaksu 175e sisältää yöpymisen yhden hengen hytissä, aamiaisen sekä illallis- ja 
lounasbuffetin. Kahden hengen hytissä yöpyviltä osallistumismaksu on 140e. Osallistumismaksusta 
lähetetään lasku, joten varauduthan ilmoittautumisen yhteydessä antamaan myös organisaatiosi 
laskutusosoitteen. Sitovia ilmoittautumisia otetaan vastaan 19.3. saakka.  
Teematyöpajoihin ilmoittautumisesta lähetetään erillinen viesti lähempänä risteilyä.  
  
  
Lisätietoja (ilmoittautuminen ja järjestelyt): Laura Mäki laura.maki@kuopio.fi +358447184540 
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https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfRu352UpJgoAOEQ2XX-vL-mN10j_aD9Z5b0MIxVauKOFVv0Q/viewform?usp=sf_link
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Ohjelma Muutokset mahdollisia 

 

Torstai 19.4.2018 

17.00  Majoittuminen hytteihin 

17.15 – 17.45   Kahvit ja tervetuloa 

17.45 – 19.15 Valinnaiset teematyöpajat käynnistyvät 

19.30 – 20.30 Voimauttavia työtapoja opettajille ja oppilaille – rehtori ja kansainvälistäjä Pia 

Viljanen, Kangasala 

20.30   illallisbuffet ja vapaata verkostoitumista 

 

 

Perjantai 20.4.2018 

 

7.00 – 9.00  Meriaamiainen 

9.00 – 9.15  Aloitus ja malja 100-vuotiaalle Virolle 

9.15 – 9.45  Viron Pisa-nousu; sähköiset oppimisympäristöt – Mehis Pever ja Margit 

Timakov, Tallinna Ühisgümnaasium 

9.45 – 10.15   Viron koulujen kansainvälistyminen – Reet Nõmmoja, Tallinnan Opetusvirasto 

10.15 – 11.30   Valinnaisia teematyöpajoja ja verkostoitumista 

11.30 – 12.00   Kahvit 

12.00 – 13.30   Teematyöpajat ja verkostoituminen jatkuvat 

13.30 – 13.45  Yhteinen lopetus 

14.15 – 16.00  Lounasbuffet ja vapaa-aikaa 

16.00   Saapuminen länsiterminaaliin 

  

Lisätietoja ohjelmaan ja teematyöpajoihin liittyen antavat:  

Opetusneuvos Paula Mattila, OPH +358 29 533 1144 paula.mattila@oph.fi  
Projektikoordinaattori Tiina Sarisalmi, GLOPS +35840 133 9192 tiina.sarisalmi@orivesi.fi  
Projektikoordinaattori Ulla Saari, Ippo-hanke ja japanin kieli +358 407465030 ulla.saari@nurmijarvi.fi  
Ohjelmakoordinaattori Meri Vainio, Lezhi- hanke ja kiinan kieli +358 40 822072 meri.vainio@espoo.fi  
Projektikoordinaattori Maarit Niskanen, NEST-keskus +358 447184063 maarit.niskanen@kuopio.fi  
Projektkoordinator Nina Hansén, Svensk koordineering +358407410758 nina.hansen@edu.kokkola.fi  

 

Lämpimin terveisin, 

GLOPS, IPPO, Lezhi, Nest, Svenskspråkiga internationaliseringsprojekt ja Opetushallitus 
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