
 
 

Luokkahuoneena Eurooppa 

kansainvälistymispäivät pohjoisen kouluille 

 

Aika:   24. – 25.8.2017 

Paikka:  Kokous- ja kongressikeskus Levi Summit, Kittilä 

Kohderyhmä:  opettajat, rehtorit, kehittäjät, ohjaajat, koordinaattorit, hallinnon edustajat 

Kouluaste:  varhaiskasvatus, perusopetus, lukiokoulutus, ammatilliset oppilaitokset 

Tavoite:  antaa opettajille ja opetusalan ammattilaisille ideoita ja välineitä kansainvälisen 

                 yhteistyön käynnistämiseen ja siten lisätä tieto- ja viestintäteknologian pedagogista 

                 käyttöä sekä kehittää oppilaitten interkulttuurisia taitoja, vuorovaikutustaitoja,  

                           kielitaitoa ja kulttuurisen moninaisuuden kunnioitusta 

Hinta:  Osanottajille maksuton 

 

Ilmoittautuminen verkossa: http://bit.ly/kittila-ilm  

 

 

 

 

 

 

 

 

Alustava ohjelma   

Torstai 24.8. 

9.30 – 10.00 Ilmoittautuminen ja kahvi 

10.00 – 10.15 Tervetuloa! – sivistysjohtaja Anne Onnela Kittilän kunta, ylitarkastaja Kari Torikka AVI ja 

tuottaja Yrjö Hyötyniemi Opetushallitus 

10.15 – 10.45 Keitä me olemme? – Speed Dating 

10.45 – 11.30 Keynote: Kansainvälisyys, yrittäjyys ja tulevaisuuden osaaminen – Niina Pietikäinen, 

Director of Business Development - Kehitysjohtaja  

11.30 – 12.00 eTwinning laaja-alaisen osaamisen kehittäjänä – kv-koordinaattori Tiina Sarisalmi 

12.00 – 13.00  Lounas 

Kansainvälisyys- ja globaalikasvatus ohjaa kohti 

reilumpaa, oikeudenmukaisempaa ja 

kohtuullisempaa tapaa elää. Se antaa 

mahdollisuuden verkostoitua kansainvälisesti ja 

oppia yhdessä yli rajojen. Se kasvattaa lapsista 

ja nuorista globaalin vastuunsa tuntevia 

maailmankansalaisia.     

http://bit.ly/kittila-ilm


 
 
13.00 – 15.00  eTwinning työpajat kouluasteittain: Tutustutaan eTwinning-portaalin työkaluihin ja 

testataan niitä, luodaan oma ja koulun profiili, harjoitellaan kumppaninhaun eri 

vaihtoehtoja ja opetellaan perustamaan projekti. 

15.00 – 15.30  Kahvi 

15.30 – 16.30 Erilaisten projekti-ideoiden ja -mallien esittelyjä, kokemuksien vaihtoa ja keskustelua – 

Suomen eTwinning-lähettiläät 

20.00 – 22.00  Verkostoitumisillallinen 

 

Perjantai 25.8. 

9.00 Paikallisille aamukahvi  

9.30 – 10.30 Koulu voi saada monenlaista tukea kansainvälistymiseen: esittelyssä Erasmus+, Nordplus ja 

Erasmus kouluissa -ohjelmat sekä School Education Gateway -portaali – asiantuntijat Sirkka 

Säikkälä ja Nina Eskola, Opetushallitus 

10.30 – 11.00 Esimerkkejä hyvistä hankkeista, kokemuksien vaihtoa ja keskustelua – sivistysjohtaja Anne 

Onnela  

11.00 - 12.00  Eurooppalainen kehittämissuunnitelma oppilaitoksen kehittämisen työvälineenä – 

työpajatyöskentelyä kouluasteittain 

12.00 – 13.00 Lounas 

13.00 – 14.00 Miten koulun kansainvälisyys muuttuu? Uusien opetussuunnitelmien ja YK:n kestävän 

kehityksen -ohjelman (Agenda 2030) tarjoamat haasteet ja mahdollisuudet – opetusneuvos 

Paula Mattila, Opetushallitus 

14.00 – 15.30 Työkaluja hanketyöhön – valinnaiset rinnakkaistyöpajat 

 A. Ohjausta pienen omalle kouluasteelle sopivan eTwinning-projektisuunnitelman laadintaan 

 B. Opastusta Twinspace-projektiympäristön käyttöön (eTwinning ja Erasmus+ projekteille) 

C. Opastusta Adobe Connect verkkoneuvottelu- ja webinaarityökalun käyttöön (eTwinningin 

    hankkeille tarjoama työkalu) 

15.30 – 16.00 Seminaarin päätössanat ja kahvi 

 

Tiedustelut: Yrjö Hyötyniemi (yrjo.hyotyniemi@oph.fi), Anne Onnela (anne.onnela@kittila.fi), Mari 

Jokela (mari.jokela@redu.fi), Kari Torikka (kari.torikka@avi.fi)  
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