24.04.2018

Internationalisering i
det nya gymnasiet
Ledande rektor Bernt Klockars

Vasa övningsskola

Gymnasiets läroplan
• 307 träffar för ”internation”
• I koppling till kommunikation och språk, historia, samhällslära,
religion, hälsokunskap, temastudiekurser
• ”Den mänskliga och kulturella mångfalden ska ses som en rikedom
och källa till kreativitet. Gymnasieutbildningen ska värna kulturarvet
samt förmedla och utvärdera kunskap om kulturarvet i ett
nutidsperspektiv.” GLP2015, Värdegrunden
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Gymnasiets läroplan
• ” Målet för temaområdet är att vidareutveckla de studerandes
flerspråkighet och kunskap om kulturer, att stödja dem att utveckla
sin kulturella identitet och att uppmuntra dem att medverka i
kulturellt mångfaldiga sammanhang. En central utgångspunkt för
temaområdet är de studerandes egen erfarenhetsvärld, där olika
identiteter, språk, religioner och livsåskådningar lever sida vid sida
och i växelverkan med varandra. De studerande ska ges möjligheter
att undersöka hur delaktighet och handlingsförmåga utvecklas i ett
kulturellt mångskiftande samhälle, i ett internationellt arbetsliv och
i en mångfasetterad och komplex värld.” GLP2015, Temaområde

Det nya gymnasiet
• ”Gymnasieundervisningen ska också ordnas så att alla studerande har
möjlighet att utveckla sitt internationella kunnande samt sina
arbetslivs‐ och företagsamhetsfärdigheter.”
Undervisnings‐ och kulturministeriet/Aktuellt/Förslaget till ny
gymnasielag offentliggjordes

Undervisnings‐ och kulturministeriet/Aktuellt/Förslaget till ny
gymnasielag offentliggjordes
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Det nya gymnasiet
• ” Undervisningen ska dessutom ordnas så att den studerande har
möjlighet att utveckla sitt internationella kunnande samt sitt
arbetslivs‐ och företagarkunnande. I de gällande grunderna för
gymnasiets läroplan ingår skrivningar om temaområden som rör
arbetsliv och entreprenörskap samt internationalism. Dessa ska
beaktas i undervisningen i samtliga läroämnen och i gymnasiets
verksamhetskultur. Den föreslagna bestämmelsen accentuerar den
centrala betydelse dessa färdigheter har som en del av det
kunnande gymnasieutbildningen producerar, och den styr samtliga
gymnasier så att de börjar beakta dem bättre i sin verksamhet än vad
som är fallet i dag. De skyldigheter som anges i bestämmelsen kan
fullgöras till exempel inom ramen för tematiska studier eller på
något annat sätt som utbildningsanordnaren bestämmer.”
Regeringens proposition till ny gymnasielag

Det nya gymnasiet
• ”Undervisningen och handledningen av studierna enligt lärokursen
ska ordnas så att den studerande har möjlighet till individuella val
som gäller studierna vid den egna läroanstalten samt genom att
utnyttja undervisning som ges av utbildningsanordnarens övriga
läroanstalter, av högskolor och av andra utbildningsanordnare. En del
av studierna i gymnasieutbildningens lärokurs ska ordnas i samarbete
med en eller flera högskolor. Undervisningen enligt lärokursen ska
ordnas så att den studerande har möjlighet att utveckla sitt
internationella kunnande samt sitt arbetslivs‐ och
företagarkunnande.”
Lagtexten §13
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Det nya gymnasiet
• ”Koulutus kehittää opiskelijan jatko‐opinto‐, työelämä‐, yrittäjyys‐
yhteiskunta‐ ja kansainvälisyysvalmiuksia.”
Undervisnings‐ och kulturministeriet/Förslag till
förordning för gymnasieutbildningen (20.3)

Det nya gymnasiet
• HUR KAN INTERNATIONALISERING förverkligas för alla studerande
(elever) i alla skolor utan att alla reser?
Internet
eTwinning
Bjuda in experter/utlänningar
Invandrare
Besök från olika kulturer – att närma sig dem
Utnyttja besök på rätt sätt, naturligt – inte alltid
planerat och grymt förberett
Elever med mångkulturell bakgrund
Mindre grupp åker, dela med sig till de andra:
stråla
Morgonsamlingar: andra kulturers högtider synliga

Undervisa på nya sätt: sport enligt australiensiskt sätt
Kulturkurser; spansk kultur, inbjudna gäster – alla kan
vara med
Andra länders företag (kopplingen till företagsamhet)
Internationella företag
Språkkunskapernas vikt genom kontakter med företagen
Viktigt att jobba i arbetsgrupp istället för att jobba helt
ensam: börja någonstans, inte ge upp
Olika begrepp i alla ämnen
Kopplingen internationalism och undervisning i den nya
gymnasielagen
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