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1. Hankkeen tavoitteet 
 
Kansainvälisyys, globaalikasvatus ja opetussuunnitelmat -koordinointihankkeessa (GLOPS) 
kehitetään Opetushallituksen ja koulujen kv-yhteistyötä sekä parannetaan rahoitettavien 
kansainvälisyyshankkeiden laatua ja lisätään niiden vaikuttavuutta. Tavoitteena on kasvattaa 
kansainvälisyyden asiantuntijaverkostoa ja vahvistaa sen osaamista sekä tukea yhteisöllisyyden 
kasvua verkostossa. Tavoitteena on osaamisen laajempi jakaminen ja hyödyntäminen 
seudullisissa, paikallisissa ja teemaverkostoissa sekä kansainvälisyyden yhteisissä uuden 
sukupolven tietovarannoissa. 
 
Kansainvälisyys, globaalikasvatus ja opetussuunnitelmat -koordinointihankkeessa tuetaan 
kansainvälisyyttä edistävän toimintakulttuurin ja hyvien käytäntöjen mallintamista ja levittämistä. 
Tavoitteena on jatkuva kv-kehittäjien ja -osaajien monimuotoinen vertaisoppiminen ja 
vuorovaikutus, joka tapahtuu erilaisissa verkostoissa, sosiaalisessa mediassa sekä kehittäjien 
tapaamisissa eri koulutustapahtumissa. 
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GLOPS -koordinointihankkeessa toiminta 
keskittyy kansainvälisyys-, kieli- ja 
globaalikasvatukseen liittyvän osaamisen 
tunnistamiseen ja vahvistamiseen niin, että 
hankkeet ja verkostojen toiminta tukevat 
paikallisten opetussuunnitelmien laadintaa. 
Kansainvälisyys tukee kouluissa 
oppilaskeskeisiä oppimistapoja, vahvistaa 
opiskelijoitten oma-aloitteisuutta, 
yrittäjyyttä ja osallisuutta sekä 
tietotekniikan monipuolista ja luovaa 
käyttöä opetuksessa. Tavoitteena on tukea lukioiden ja perusopetuksen paikallista OPS-työtä ja 
yhteisöllisesti koostaa ja rakennella uusiin opetussuunnitelmiin opetuksen kansainvälisyyden ja 
globaalikasvatuksen tukiaineisto, johon sisältyy käsitteiden määrittelyjä ja konkretisointeja sekä 
erityisesti pedagogisia malleja, oppimisaihioita, projektiesimerkkejä ja soveltamisehdotuksia, jotka 
voi suoraan linkittää opetussuunnitelmien ja kurssien sisältöihin. 
 
Tavoitteena on kehittää ja päivittää perusopetuksen ja lukiokoulutuksen kansainvälistämisen 
POLKKA-sivustoa siten, että se vastaa uuden opetussuunnitelman tavoitteita ja sisältöjä ja tukee 
opetussuunnitelman toimeenpanoa. POLKKA-sivustolla jaetaan kaikkien Opetushallituksen 
kansainvälisyys- ja globaalikasvatuskoulutusten materiaalit kaikille kiinnostuneille. Tavoitteena on 
lisäksi tiedottaa kansainvälisyyteen ja globaalikasvatukseen liittyvistä aiheista ja kiinnostavista 
artikkeleista sekä teemapäivistä ja tapahtumista sosiaalisessa mediassa. 
 
Tavoitteena on tehdä kasvavassa määrin yhteistyötä eTwinning-toiminnon kanssa ja tuoda esille 
eTwinning-verkoston ja -portaalin mahdollisuudet uuden opetussuunnitelman mukaisen 
kansainvälisen yhteistyön ja verkostoitumisen työkaluna. eTwinning tarjoaa maksuttoman tavan 
toteuttaa uuden opetussuunnitelman edellyttämää autenttista kieltenopetusta ja oppiainerajat 
ylittäviä kansainvälisiä oppimisprojekteja kaikessa yleissivistävässä koulutuksessa. Tulevaisuuden 
kouluissa kasainväliset kontaktit ja verkostot 
kuuluvat jokaisen opettajan ja oppilaan elämään. 
 
Lisäksi koordinaatiohankkeessa työstetään 
maailmankansalaisen kompetensseja KOMPPI-
hankkeen tulosten pohjalta yhteistyössä 
globaalikasvatusteemaan liittyvien 
kansainvälisyyden kehittämishankkeiden ja 
järjestöjen kanssa. Tavoitteena on tunnistaa 
oppimis- ja projektiaihioita, jotka aidosti perustuvat 
opiskelijoiden osallisuuteen ja joissa opiskelijoiden 
(ja opettajien) maailmankansalaisen taidot 
kehittyvät monipuolisesti. Tavoitteena on löytää 
sellaisia pedagogisia malleja, jotka voidaan muokata 
ja jalostaa eheyttäviksi, oppiainerajat ylittäviksi 
oppimisprojekteiksi. 
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Tavoitteena on kansainvälisen toiminnan seudullisen koordinoinnin, strategia- ja kehittämistyön 
tukeminen vertaistuen, hankkeista saatujen kokemusten ja niissä kehiteltyjen hyvien käytäntöjen 
levittämisellä. Seudullinen kansainvälisyyden osaajien verkostoituminen tukee koulujen 
toimintakulttuurin muutosta monikulttuurisuutta ja kotikansainvälisyyttä kehittäviksi. 
Koordinointihankkeen tavoitteena on tukea seudullisia kv-osaajien verkostoja ja kehittäjätiimejä. 
Samalla kansainvälisessä toiminnassa mukana olevat koulut liittyvät seudullisiin 
vertaisverkostoihin, joissa vaihdetaan hyviä käytäntöjä. 
 
Tavoitteena on oppia uudenlainen toimintakulttuuri, jossa jakaminen ja yhdessä oppiminen 
läpäisevät kansainvälisen toiminnan sen eri tasoilla ja jossa erilaisiin verkostoihin kuuluminen ja 
niissä toimiminen on osa jokaisen opettajan osaamista. 
 

2. Miten hankkeen tavoitteet ovat toteutuneet? 
 
Hankkeen tavoitteet ovat toteutuneet suunnitelmien mukaan.  
 
On kehitetty opetushallituksen ja kv-hankkeiden yhteistyötä toteuttamalla koulutuksia sekä 
tiedottamalla hankkeita POLKKA-sivuston kautta, POLKKA-uutisissa (scoop.it) ja lähettämällä 
verkostoviestejä. 
 
Koulujen kv-kehittäjien vuorovaikutusta ja 
osaamisen jakamista on tuettu ja kannustettu 
sosiaalisen median verkostoissa Yammerissa, 
Facebookissa ja Twitterissä. Vertaisoppimista on 
tuettu kv-koulutuksissa, joissa vuorovaikutteiset, 
osaamisen ja kokemusten jakamiseen sekä 
yhteistyöhön ohjaavat oppimismenetelmät ovat 
olleet laajasti käytössä. 
 
Perusopetuksen ops-työssä koordinaattori on ollut mukana ”korviaan myöten” ja tuottanut paljon 
materiaalia jaettavaksi esim. seudullisen ja paikallisen kv- ja globaalikasvatussuunnitelman sekä 
ideoita ja malleja opetuksen eheyttämiseen. Jonkin verran myös lukioiden ops-työtä on tuettu 
mm. blogi-artikkelien ja teemaopintoihin liittyvien ohjaamisen kautta. 
 
eTwinning-toiminnon kanssa on tehty tiivistä yhteistyötä koko kevään ajan, pidetty työpajoja ja 
kirjoitettu blogi-artikkeleita sekä tuotettu 
esityksiä.  
 
Seudullista kv-koordinointia on ohjattu 
Tampereen ympäristökunnissa ja 
tuotettu seudullinen esi- ja 
perusopetuksen kv- ja 
globaalikasvatuksen 
kehittämissuunnitelma, jota voidaan 
jakaa malliksi myös muille seuduille ja 
kunnille. Suunnitelmassa on mm. kuvattu 
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miten kv- ja globaalikasvatusta kehitetään ja toimintaa suunnitelmaan kolmiportaisesti 
opetussuunnitelma-, kehittämissuunnitelma- ja lukuvuosisuunnitelmatasoilla. Seudullisessa 
suunnitelmassa on myös kuvattu toimintatavat, joilla tuetaan vertaisverkostoitumista ja 
yhteistyötä eli yhteiset verkostokoulutukset ja verkostoviestitys sekä sosiaalisen median kanavat. 
 
On tehty paljon yhteistyötä Maailmankoulun, erityisesti Tampereen seudullisen Maailmankoulun 
kanssa. Osallistumme mm. ristikkäin seudullisen kv-ryhmän kanssa toistemme ohjausryhmiin ja 
järjestämme myös yhteistä koulutusta. 
 

3. Hankkeen toteutus 
 

3.1 Kv-koordinaattorien ryhmän toiminta 
 
Valtakunnallisien kv-koordinaattorien ryhmään 
kuuluivat vuonna 2016 opetusneuvos Paula Mattila 
Opetushallituksesta ryhmän ohjaajana sekä kv-
koordinaattorit Nina Hansén erityisenä 
vastuualueenaan ruotsinkieliset koulut, Eija 
Ruohomäki (FREPA) ja Tiina Sarisalmi (GLOPS). Ryhmä 
keskusteli säännöllisesti Yammerissa viikoittain ja 
tarvittaessa jopa päivittäin erilaisiin koulujen 
kansainvälisyyteen, globaalikasvatukseen ja 
opetussuunnitelmaan liittyvistä teemoista. Lisäksi 
ryhmä piti 1 – 2 tunnin verkkopalavereita Adobe 
Connect-ympäristössä n. kerran kuukaudessa (7 kertaa). Lisäksi pidettiin koko päivän 
suunnittelukokouksia 1 – 2 kertaa lukukaudessa. Ryhmän tärkeimmät tehtävät olivat POLKKA-
sivuston päivitys ja ylläpito, kv-koulutusten suunnittelu ja järjestäminen sekä verkostojen ylläpito 
ja niihin kuuluminen. 
 

3.2 Verkkotiedotus POLKKA-sivustolla  
 
Yhteisen suunnittelupalaverin 
ja ideoinnin jälkeen 
suomenkielinen POLKKA-
sivusto päivitettiin vastaamaan 
uuden opetussuunnitelman 
sisältöjä ja rakennetta kesällä 
2016. Tämä oli erittäin 
suuritöinen tehtävä, josta 
vastasi pääasiallisesti GLOPS II -
hankkeen koordinaattori. 
Kaikista kansainvälisyyteen tai 
globaalikasvatukseen liittyvistä 
koulutuksista tiedotettiin etukäteen POLKKA-sivuilla (http://www.polkka.info/tapahtumat.html). 
Koulutusten jälkeen, useimmiten jo seuraavana päivänä, esitysten materiaalit ja työpajojen 
tulokset jaettiin Polkka-sivustolla (http://www.polkka.info/tuoreimmat_materiaalit.html). 

http://www.polkka.info/tapahtumat.html
http://www.polkka.info/tuoreimmat_materiaalit.html
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Ajankohtaisen aineiston osuutta lisättiin lähettämällä säännöllisesti POLKKA-uutisia 
(http://www.scoop.it/t/kv-helmia) ja Twitter-päivityksiä (@POLKKAinfo), jotka näkyvät etusivulla. 
 

3.3 Verkkotiedotus sosiaalisessa mediassa 
 
Koordinaattori kirjoitti säännöllisesti 
laajempia artikkeleita liittyen koulujen 
kansainvälisyyteen, globaalikasvatukseen ja 
uuteen opetussuunnitelmaan. Näitä 
julkaistiin GLOPS-hankkeen blogissa 7 
kappaletta 
(https://kvglops.wordpress.com/), 
eTwinning-lähettiläiden blogissa 4 kappaletta 
(http://etwinningambfinland.blogspot.fi/) 
sekä Schools Going Global -blogissa 2 
kappaletta 
(http://schoolsgoingglobal.blogspot.fi/). 
 
Lisäksi koordinaattori kirjoitti viikoittain 
päivityksiä tapahtumista, kiinnostavista 
artikkeleista, seminaareista, teemapäivistä ja 
materiaaleista Facebookiin, Twitteriin ja 
Polkka-uutisiin (Scoop.it). 
 

3.4 Verkostojen ylläpito ja verkostoituminen 
 
GLOPS-koordinaattori toimi Tampereen seudun 
kahdeksan kunnan alueellisen kv-verkoston 
vetäjänä. Tähän kuului seudullisen kv-kehittäjien 
ryhmän puheenjohtajana toimiminen. Seudullinen 
kv-kehittäjien tiimi kokoontui 6 kertaa vuoden 
2016 aikana vaihtamaan kokemuksia ja 
suunnittelemaan kv-toimintaa seudulla. Kv-tiimi 
järjesti 27.9. verkostoitumistapaamisen (3h) 
seudun kv-vastaaville. Ohjelma oli osallistavaa ja 
vuorovaikutteista. Järjestelyistä ja ohjelmasta 
vastasi seudun kv-tiimi yhdessä seudullisen 
osaamiskeskus Osakkeen kanssa. Koulutukseen 
osallistui 48 opettajaa. (http://tampereen-seutu-kv.wikispaces.com/Seudulliset+koulutukset)  
 
Vuosittain on valittu myös yksi yhteinen teema, jota eri koulut ja kunnat ovat toteuttaneet 
mahdollisuuksiensa mukaan. Lukuvuonna 2015 - 2016 oppilaat toteuttivat kansainvälisyys- tai 
globaalikasvatusaiheisia julisteita ja logoja. Kuntien parhaat työt palkittiin diplomilla ja niistä 
teetettiin ”oikeat” valokuvajulisteet. Koordinaattori teki voittajatöistä videon: 
https://vimeo.com/146144316.  
 

http://www.scoop.it/t/kv-helmia
https://twitter.com/POLKKAinfo
https://kvglops.wordpress.com/
http://etwinningambfinland.blogspot.fi/
http://schoolsgoingglobal.blogspot.fi/
http://tampereen-seutu-kv.wikispaces.com/Seudulliset+koulutukset
https://vimeo.com/146144316
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Lisäksi koordinaattori kirjoitti ja lähetti verkostoviestejä 
säännöllisesti kuukausittain Tampereen seutukunnan 
koulujen kv-vastaaville ja kv-tiimien jäsenille sähköpostin 
välityksellä. Tässä verkostossa on jäseniä tällä hetkellä n. 
160. 
 
Koordinaattori jakoi seudullisessa verkostossa syntyneitä 
ideoita valtakunnallisissa verkostoissa, erityisesti 
Facebookissa Kansainvälisyys ja globaalikasvatus 
kouluissa -verkostossa 
(https://www.facebook.com/groups/515137121913082/). 
Tämä valtakunnallinen ryhmä on todella aktiivinen ja 
tärkeä tiedotuskanava koulujen lisäksi myös monille 
järjestöille. Ryhmään kuului vuoden 2016 lopussa 1184 jäsentä. 
 
Lisäksi koordinaattori oli Suomen eTwinning-lähettiläs ja kuului eTwinning-lähettiläiden sekä 
eTwinning-opettajien eurooppalaisiin verkostoihin. Suomen eTwinning-lähettiläänä 
koordinaattori osallistui kahteen yhteiseen seminaariin, Baltian-maiden lähettiläiden seminaariin 
Jurmalassa, eurooppalaisten lähettiläiden-seminaariin Rodoksella sekä eTwinning-konferenssiin 
Ateenassa. Koordinaattori piti vuoden 
2016 aikana useita työpajoja, joihin kuului 
ainakin osana eTwinning-portaaliin 
tutustuminen ja verkostoitumisen 
käynnistäminen. Lisäksi koordinaattori 
esitteli eTwinningiä ITK-konferenssissa 
Hämeenlinnassa haastattelemalla 
suomalaisen eTwinning-kilpailun voittajia. 
Rodoksella koordinaattori veti työpajan 
projektioppimisesta.  
 
Koordinaattori kuului Maailmankoulun 
yhteyshenkilöiden verkostoon ja Tampereen seudun Maailmankoulun ohjausryhmään. Seudun 
Maailmankoulu ja kv-kehittämisryhmä tekevät paljon yhteistyötä ja valitsevat vuosittain yhteisen 
teeman, johon seudulla keskitytään. Lukuvuoden 2016 – 2017 teema on Maailmankansalaisena 
Pirkanmaalla. 
 

3.5 Uudet opetussuunnitelmat ja niiden tukiaineistot 
 
Koordinaattori kirjoitti uusia opetussuunnitelmia sekä koulujen kansainvälisyyttä ja 
globaalikasvatusta luotaavia artikkeleja blogeihin tavoitteena tukea ja kehittää koulujen kv-
ymmärrystä. GLOPS hankkeen omaan blogiin koordinaattori kirjoitti 7 uutta artikkelia. Vuoden 
2016 loppuun mennessä blogilla on ollut yli 12000 lukijaa. Lisäksi koordinaattori kirjoitti kaksi 
uutta artikkelia englanninkieliseen Schools Going Global -blogiin (lukijoita yli 18500) sekä neljä 
artikkelia eTwinning-lähettiläiden blogiin (lukijoita yli 16000). 
 
Koordinaattori osallistui erittäin aktiivisesti seudulliseen ja paikalliseen ops-työhön jäsenenä 
seudullisessa ops-ohjausryhmässä ja seudullisessa englannin ops-ryhmässä sekä Orivedellä ops-

https://www.facebook.com/groups/515137121913082/
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koordinaattorina ja ops-ohjausryhmän puheenjohtajana. Paikalliset opetussuunnitelmat ja niiden 
liitteet hyväksyttiin Oriveden kaupungin lasten ja nuorten lautakunnassa 16.6.2016. Sen jälkeen ne 
julkaistiin kaikille tutkittavaksi Oriveden peda.net-ympäristössä 
(https://peda.net/orivesi/opetussuunnitelmat) ja Opetushallituksen ePerusteissa 
(https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/ops/7713271/perusopetus/tiedot). 
 
Koordinaattori oli mukana laatimassa englannin 
opetussuunnitelman vuosiluokkaistettuja tavoitteita 
ja sisältöjä sekä arviointiperusteita ryhmässä, johon 
kuului kolme opettajaa. 
 
Koordinaattori laati paikallisen opetussuunnitelman 
liitteiksi kv- ja globaalikasvatussuunnitelman, 
kestävän kehityksen suunnitelman, tasa-
arvosuunnitelman sekä taidekasvatussuunnitelman 
vuosille 2016 – 2018. Kehittämissuunnitelmat hyväksyttiin lasten ja nuorten lautakunnassa kevään 
2016 kokouksissa ja ne julkistettiin mm. peda.netissä 
(https://peda.net/orivesi/opetussuunnitelmat). 
 
Koordinaattori oli keskeisessä roolissa seudullisen kv- ja globaalikasvatussuunnitelman 
laatimisessa. Koordinaattori laati luonnoksen, jonka kv-kehittäjien tiimi hyväksyi ja joka sitten 
esiteltiin ja hyväksyttiin seudun sivistysjohtajien kokouksessa 12.5.2016 (http://tampereen-seutu-
kv.wikispaces.com/Seudullinen+kansainv%C3%A4lisyyssuunnitelma). 
 
Lisäksi koordinaattori suunnitteli ja rakensi kaksi projektiaihiota monialaisten kansainvälisten 
oppimisprojektien toteuttamiseksi suomalaisille kouluille. Aiheina olivat tasa-arvo- ja kielikasvatus. 
Koordinaattori myös käänsi projektiaihiot englanniksi, jotta niitä voisi helpommin hyödyntää kv-
projekteissa.  
 

3. 6 Koulutukset 
 
Koordinaattori piti 28 eri koulutusta kv- ja globaalikasvatusteemoihin, erityisesti uusiin 
opetussuunnitelmiin 
liittyen. Koulutuksiin 
osallistui yli 1600 rehtoria 
tai opettajaa, myös 
Suomen ulkopuolelta.  
 
Koordinaattori esitteli 
uuden perusopetuksen 
opetussuunnitelman 
perusteita englanniksi 
kansainväliselle 
opettajaryhmälle sekä 
kroatialaisille opettajille Adobe Connect ympäristössä. Esitys on jaettu Slideshare-ympäristössä ja 
sillä on ollut yli 1200 katsojaa (https://www.slideshare.net/tiinsari/finnish-core-curriculum-new-
approach-to-learning). 

https://peda.net/orivesi/opetussuunnitelmat
https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/ops/7713271/perusopetus/tiedot
https://peda.net/orivesi/opetussuunnitelmat
http://tampereen-seutu-kv.wikispaces.com/Seudullinen+kansainv%C3%A4lisyyssuunnitelma
http://tampereen-seutu-kv.wikispaces.com/Seudullinen+kansainv%C3%A4lisyyssuunnitelma
https://www.slideshare.net/tiinsari/finnish-core-curriculum-new-approach-to-learning
https://www.slideshare.net/tiinsari/finnish-core-curriculum-new-approach-to-learning
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Yhdessä Opetushallituksen ja 
koordinaattori Nina Hansénin sekä 
Kokkolan kaupungin kanssa 
suunniteltiin ja toteutettiin keväiset 
kv-treffit 27.4. – Kv-treffit on 
yksipäiväinen koulutustapahtuma, 
jonka valtakunnalliset kv-
koordinaattorit organisoivat ja jonka 
tavoitteena on opettajien 
verkostoituminen, yhdessä ideointi ja 
hyvien käytäntöjen vaihtaminen. 
Koordinaattori vastasi pääasiallisesti 
ryhmätöiden ja mobiiliradan 
suunnittelusta ja toteuttamisesta. 
Osanottajia oli mahtavat 120. 
 
Koordinaattori osallistui lisäksi Opetushallituksen järjestämiin useisiin koulutuksiin luennoitsijana 
sekä työpajojen tai ryhmätöiden vetäjänä ja suunnittelijana. Näitä olivat Suomi-koulujen seminaari 
(5.8.2016), UNESCO ASPnet-koulujen seminaari (6. – 7.9.), Koulutus- ja verkostoitumispäivä kv-
valtionavustusta hakeneille (19.9.2016) sekä Kielten opetuksen valtakunnallinen seminaari 
24.11.2016 (http://www.polkka.info/tuoreimmat_materiaalit.html). 
 
Lisäksi koordinaattori veti useita 
kansainvälisyyteen ja 
globaalikasvatukseen sekä uuden 
opetussuunnitelmaan liittyviä VESO-
koulutuksia eri puolilla. Koulutukset 
osallistujamäärineen on esitelty 
erillisessä liitteessä. Laajempien 
koulutusten sisällöt (5 kappaletta) 
löytyvät täältä: 
http://tiinasarisalmi.wikispaces.com/  
 
Kaiken kaikkiaan koordinaattori 
julkaisi Slidesharessa 14 uutta esitystä, jotka kaikki liittyivät kansainvälisyyteen 
globaalikasvatukseen ja/tai uuteen opetussuunnitelmaan. Kaikkien vuosina 2012 – 2016 aikana 
julkaistujen kv-koordinointiin liittyvien esitysten katsojien lisäys oli vuonna 2016 yli 34000 
(https://www.slideshare.net/tiinsari/presentations). 
 

4. Hankkeen toiminnan, tuloksien ja vaikutusten arviointi 
 
Hankkeen toimintaa ja tuloksellisuutta voi arvioida liitteenä olevan GLOPS II numeroina tiedoston 
avulla. Siinä voi verrata hankkeen tuloksia edellisiin vuosiin nähden. Kannattaa huomioida, että 
vuonna 2016 GLOPS on toiminut pienemmällä resurssilla kuin aiempina vuosina. 
 

http://www.polkka.info/tuoreimmat_materiaalit.html
http://tiinasarisalmi.wikispaces.com/
https://www.slideshare.net/tiinsari/presentations
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Kokkolan kv-treffeistä tehtiin palautekysely, jonka tulokset olivat erinomaiset kaikilta osin. 
 

5. Tiedotus sidosryhmille 
 
Hankkeesta on tiedotettu säännöllisesti sosiaalisen median verkostoissa, Facebookissa, Twitterissä 
ja Yammerissa. Hankkeesta on tiedotettu myös hankkeen omassa blogissa, jossa on julkaistu 
artikkeleiden lisäksi tietoja hankkeesta, esim. GLOPS I:n loppuraportti liitteineen. 
 
Hankkeesta on luonnollisesti tiedotettu POLKKA-sivustolla sekä järjestetyissä koulutuksissa 
eripuolilla Suomea. 
 

6. Tuloksien on levitys ja hyödyntäminen  
 
Hankkeessa tuotettuja malleja (esim. 
globalisaation ja digitalisaation 
vaikutuksista opettajan ja oppilaan 
arkeen kouluissa, koulun 
kansainvälisyyden ja globaalikasvatuksen 
ohjauksellisesta kehittämisestä, 
seudullisen kv-toiminnan 
organisoitumisesta) on levitetty 
sosiaalisessa mediassa, kokouksissa, 
blogi-kirjoituksissa, POLKKA-sivustolla ja 
koulutusten materiaaleina. Malleista on 
keskusteltu Opetushallituksen edustajien 
kanssa ja niitä on kehitelty/paranneltu 
ehdotusten mukaan. 
 
POLKKA-sivustolla on julkaistu koulutusten materiaalit sekä ryhmätöiden tulokset, joissa on paljon 
ideoita ja jaettua osaamista koulujen kansainvälisyyden kehittämiseksi. 
 
Internet (POLKKA-sivusto) ja sosiaalisen median verkostot tarjoavat todella paljon tehokkaita 
tapoja jakaa tietoa ja hyviä ideoita sekä innostaa opettajia kokeilemaan ja toteuttamaan 
uudenlaisia oppimisprojekteja. 
 
Slidesharessa on jaettu ne kaikki koulutusten esitykset, joita ei ole jaettu POLKKA-sivustolla: 
https://www.slideshare.net/tiinsari/presentations.  Wikissä on jaettu kaikki koulutusten 
materiaalit, jotka eivät ole Opetushallituksen toimintaa: http://tiinasarisalmi.wikispaces.com/.   
 

7. Hankkeen koordinaattori ja yhteistyökumppanit 
 
Oriveden kaupunki 
Tiina Sarisalmi 
tiina.sarisalmi@orivesi.fi 

https://www.slideshare.net/tiinsari/presentations
http://tiinasarisalmi.wikispaces.com/
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040 1339192 
 
Hanketta on toteutettu yhteistyössä Opetushallituksen ja 
muiden valtakunnallisten kv-koordinaattorien kanssa (Nina 
Hansén Kokkolasta ja Eija Ruohomäki Oulusta). 
 
Opetushallituksen eTwinning-tiimin ja Suomen eTwinning-
lähettiläiden kanssa on tehty jatkuvaa yhteistyötä 
koulutusten, projektisuunnittelun sekä blogi-artikkeleiden 
kirjoittamisen osalta sekä suunniteltu kotikansainvälisyyden 
kehittämistä ja uusien opetussuunnitelmien toimeenpanoa 
eTwinningiä hyödyntäen.  
 
On aloitettu yhteistyötä Opetushallituksen muiden 
kehittämishankkeiden eli oppimisympäristöhankkeiden ja 
Majakka-verkoston kanssa. Myös CIMO on luonteva 
kumppani koulujen kansainvälisyyden kehittämisessä. 
 
Lisäksi on tehty yhteistyötä Tampereen kaupunkiseudun kuntien (Kangasala, Lempäälä, Nokia, 
Orivesi, Pirkkala, Tampere, Vesilahti, Ylöjärvi) kanssa koulujen kansainvälisyyden ja 
globaalikasvatuksen kehittämiseksi sekä opetussuunnitelmien laadinnassa. Uusia 
opetussuunnitelmia on työstetty paikallisella ja seudullisella tasolla. 
 
On tehty jatkuvaa yhteistyötä Maailmankoulun (myös Tampereen seudullisen) kanssa. 
 


