SUOMI-KOULUJEN OPETTAJIEN KOULUTUSPÄIVÄT 4.-6.8.2021
Paikka: Zoom
Kellonajat Suomen aikaa
Kielikasvatus pelastaa maailman!
Keskiviikko 4.8.2021 klo 18.30
Kielikasvatus pelastaa maailman ja digi turvaa yhteydenpidon
Suomi-koulujen opettajien ja hallinnon tapaaminen Zoomissa

Torstai 5.8.2021
Paikka: Zoom
9.30–10.00

Koulutuspäivien avaus
Kouluneuvos Jorma Kauppinen, Opetushallitus
Opetusneuvos Paula Mattila, Opetushallitus
Puheenjohtaja Veera Toivonen, Suomi-koulujen tuki ry

10.00–10.15

Opetushallituksen kuulumisia
Opetusneuvos Katri Kuukka, Opetushallitus
Aikaa keskustelulle

10.15–10.30

Tauko

10.30–11.15

Onko suomi uhanalainen kieli?
Akateemikko Kaisa Häkkinen, Turun yliopisto
Aikaa keskustelulle

11.15–11.30

Perusopetuksen ajankohtaisia asioita
Opetusneuvos Marjo Rissanen, Opetushallitus

11.30–11.45

Jaetaan aamupäivän tunnelmia

11.45–12.30

Lounastauko

12.30–13.30

Työpajat
Työpaja 1:
Tutkimuksesta käytäntöön: kuinka kannustaa kielen omaksumista
musiikillisin ja vuorovaikutuksellisin menetelmin
Vetäjät: FT, Pia Rämä-Ory, CNRS, Université de Paris ja
MuM Hanna-Mari Saari, pianonsoitonopettaja/musiikkikasvattaja, Pariisi

Työpajassa kuvailemme lyhyesti kehityspsykologian ja aivotutkimuksen tutkimustuloksia kielen ja
puheen kehittymisestä. Myös kannustaminen ja oppilaan vahvuuksien huomioiminen on tutkitusti
todettu parantavan oppimistuloksia. Näihin tutkimuksiin perustuen olemme kehittäneet
musiikillisia ja vuorovaikutuksellisia menetelmiä, joiden avulla kielen oppiminen tehostuu.
Havainnollistamme käytännön esimerkein näitä menetelmiä.
Työpaja 2:
Oppimisen jatkuminen Suomi-koulun ja kodin välillä
Vetäjä: Dott. Soile Pietikäinen CLTHE, Fellow of the Higher Education Academy
Mitä meidän täytyy ajatella uudella tavalla, luodaksemme todellisen elävän yhteistyön
Suomi-koulun ja perheiden välille. Ihanteellinen saavutus olisi oppimisen saumaton jatkuminen
kodin ja Suomi-koulun välillä, kahteen suuntaan.
Työpaja 3:
Kipinää kehittämistyöhön: näkökulmia ja työkaluja kielikasvatuksen
arkeen ja omaan kehittämistyöhön
Vetäjät: FM, IKI-hankkeen projektitutkija Liisa Lempel, Jyväskylän yliopisto ja
FM, IKI-hankkeen koordinaattori ja projektitutkija Tea Kangasvieri, Jyväskylän
yliopisto
Työpaja koostuu kahdesta osasta: lyhyestä yhteisestä aloituksesta sekä pienryhmissä tapahtuvasta
työskentelystä. Työpajan sisältö pohjaa IKI-hankkeessa tuotettuun, toukokuussa julkaistuun
käsikirjaan, jonka tarkoituksena on tukea ja inspiroida kielikasvattajia oman toiminnan
kehittämistyössä. Työpajassa tutustutaan erilaisiin aktiviteetteihin, joita voi soveltaa omassa
toiminnassa. Keskustelun ja toiminnan kautta työpajan osallistujat pääsevät pohtimaan oman
kehittämistyön seuraavia askelia ja saavat konkreettisia ideoita toimintaan (mm. käsikirja).
Työpaja 4:
Miten kielikasvatus osaksi Suomi-koulun oppitunteja? Käytännön tehtäviä ja
vinkkejä
Vetäjä: puheenjohtaja Veera Toivonen, Suomi-koulujen tuki ry
Työpajassa harjoitellaan erilaisten tehtävien tekemistä tai toteutusta. Miten erilaisia käytännön
harjoituksia voi käyttää kielitietoisuuden vahvistamiseksi? Pohditaan sitä millaiset tehtävät
tukevat kielikasvatusta Suomi-koulutuntien aikana.
13.30–13.45

Kahvitauko

13.45–14.45

Työpajat (samat työpajat toistuvat)

14.45–15.00

Työpajojen yhteenveto

15.00–16.30

Suomi-koulujen tuki ry:n vuosikokous
Vuosikokouksen jälkeen leikkimielinen kilpailu
Palkintoina BookBeatin lahjakortteja!

Perjantai 6.8.2021
Paikka: Zoom
10.00–10.30

”Serenadi Suomi-koulujen supernaisille”

Kiitämme mittaamattoman arvokkaasta työstä Suomi-koulujen hyväksi ja
kohotamme maljan Suomi-koulujen supernaisille, opetusneuvos Paula
Mattilalle ja toiminnanjohtaja Anne Helttuselle
Jussi Makkosen musiikkia ja tunnelmakuvia vuosien varrelta

10.30–11.15

”Muuttuva ulkosuomalaisuus”
Siirtolaisuusinstituutin ulkosuomalaistutkimuksen tulosten esittely +
keskustelu
Erikoistutkija Miika Tervonen, Siirtolaisuusinstituutti
Kommentaattorina toiminnanjohtaja Tina Strandberg, Suomi-Seura ry

11.15–11.45

Lounastauko

11.45–13.05

Infodemot:
Erätauko koulussa
Erätaukosäätiö
Suomesta maailman keskustelevin kansa? Puhetta ja tietoa Erätaukosäätiön dialogista ja sen
käytöstä koulumaailmassa.
Kotisuomea - suomikoululaisen kirja: tehtäviä eritasoisille oppilaille
Kirjantekijä Sini Miinala, Rooman Suomi-koulu
Kotisuomea – suomikoululaisen kirja on syyskuussa 2020 julkaistu, Satu Erran toimittama ja
Suomi-koulujen tuki ry:n kustantama oppikirja noin 7–12-vuotiaille suomikoululaisille.
Työpajassa tutustutaan jäsensivuilla ladattavissa olevaan oppikirjaan, esitellään eritasoisille
oppilaille sopivia tehtävätyyppejä ja annetaan käytännön vinkkejä vaativampienkin tehtävien
eriyttämiseen koko ryhmälle sopiviksi.
Kurittomat kielet: kirjallisia vinkkejä monikieli-ilotteluun kielitietoisessa
opetuksessa
Suomi-kouluopettajat Anne Mäkelä ja Nea Viljakainen, Berliinin suomalainen
kielikoulu
Tarjoamme käytännön vinkkejä kielelliseen kujeiluun, kummasteluun ja kasvuun
kirjojen avulla monikielisessä suomikouluryhmässä. Kurkistamme erilaisiin tapoihin,
joilla kirjallisuutta voi tuoda osaksi Suomi-koulun opetusta niin että se tukee
yksilöllisesti oppilaiden suomen kielen taitojen kehittymistä.
Verkkoeskarin esittely
Verkkoeskarin koordinaattori, Abu Dhabin Suomi-koulun rehtori Anna Kivari
Tule mukaan kurkkaamaan syksyllä julkaistavaan Verkkoeskariin! Tietoiskussa tutustutaan
Verkkoeskarin maailmaan ja vinkataan, miten materiaalia voi hyödyntää Suomi-kouluissa.

13.05–13.50

Lukijaksi ja tekijäksi - toiminnallisia keinoja lasten ja nuorten lukemaan
innostamiseen
Kirjailija Salla Simukka
Kirjailija Siri Kolu

13.50 –

Lähtökahvit ja kiitossanat

