SUOMI-KOULUJEN OPETTAJIEN KOULUTUSPÄIVÄT 4.-5.8.2022
Paikka: Opetushallitus, Hakaniemenranta 6, 00530 Helsinki
TULEVAISUUDEN TAIDOT
Monilukutaitoa, digiä ja kierrätystä
Keskiviikko 3.8.2022
17.00 –

Etkot Kansallisteatterissa
Mukana Suomi-koulujen hallintopäivän osallistujia
(Läntinen Teatterikuja 1, Helsinki)
Kierros Kansallisteatterin kulisseissa ja tutustuminen Kansallisteatterin
tuottamiin pedagogisiin materiaaleihin.
Teatterikuraattori Pirjo Virtanen, Kansallisteatteri
Kevyttä iltapalaa
Suomi-koulujen tuki ry tarjoaa kuohuvaa.

Torstai 4.8.2022
Paikka: Opetushallitus, Monikäyttötila 1. krs
8.45 – 9.15

Ilmoittautuminen ja kahvi

9.15 – 9.45

Koulutuspäivien avaus (striimataan)
Kouluneuvos Jorma Kauppinen, Opetushallitus
Puheenjohtaja Veera Toivonen, Suomi-koulujen tuki ry

9.45 – 10.30

Tulevaisuuksiin vaikuttaminen: haasta, kuvittele, toimi (striimataan)
Johtava asiantuntija Mikko Dufva, Sitra
Aikaa keskustelulle

10.35 – 11.25

Pedagogisia tietoiskuja (striimataan)
Tekstitulkki/ KM Christina Alho
Kotisuomea-kirja eriyttävät tehtävät/ suomikouluopettaja, luokanopettaja Anna
Kivari, Abu Dhabin Suomi-koulu

11.30 – 12.30

Lounastauko

12.30 – 12.45

Opetushallituksen pääjohtajan tervehdys
Pääjohtaja Minna Kelhä, Opetushallitus

13.00 – 14.15

Työpajat
1) Miten vahvistaa ja edistää monilukutaitoa?
Vetäjä: Opetusneuvos Heidi Sairanen, Opetushallitus
Työtila: Ahven

Työpajassa käydään läpi erilaisia tapoja ja materiaaleja, joilla monilukutaitoa
voidaan vahvistaa ja edistää. Työpajassa annetaan esimerkkejä
pedagogisista materiaaleista sekä keskustellaan siitä, miten niitä voidaan
hyödyntää opetuksessa.
2) Iloa ja intoa - draamamenetelmien mahdollisuudet Suomi-koulussa
Vetäjät: Teatteri-ilmaisun ohjaaja (AMK) Jenni Bergius, Teatteri Pensas ja
Teatteriopettaja (TeM) Maaretta Riionheimo, Teatteri Pensas
Työtila: Monikäyttötila
Työpajassa tutustutaan erilaisiin helppoihin teatterin ja draaman työtapoihin,
joiden avulla voidaan luoda otolliset puitteet kielen opetteluun huomioiden
oppilaiden eri lähtötasot. Niin itse työpajassa kuin myös menetelmiä
koulussa käytettäessä turvallinen ilmapiiri ja iloinen yhdessä toimiminen ovat
keskiössä, kukaan ei joudu tahtomattaan huomion keskipisteeksi.
Työpajassa toiminta sidotaan teoriaan ja osallistujat saavat myös vinkkejä
siitä, mistä voi löytää lisää tietoja aiheeseen liittyen. Aiempi kokemus
teatterista tai draamasta ei ole tarpeen.
3) Jussista jouluun – Miten Suomessa vietetään vuotuisjuhlia?
Vetäjä: S2-opettaja, FM Minna Sorri, Ekami/Suomalaisen Kirjallisuuden
Seura
Työtila: Rausku
Työpajassa tutustutaan Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran
verkkomateriaaleihin ja oppimisaineistoihin, jotka tutustuttavat suomalaisiin
vuotuisjuhliin ja juhlaperinteisiin. Työpajassa osallistujat saavat käytännön
vinkkejä materiaalien hyödyntämiseen opetuksessa. Työpaja on osa
Museoviraston rahoituksella toteutettua hanketta, jossa järjestetään
Suomalainen juhlakalenteri ennen ja nyt -työpajoja.
4) Digivälineet opetuksen rikastajina verkossa ja luokassa
Vetäjä: KM Ulla Harmaala, pedagoginen suunnittelija ja 1.–3.-luokkalaisten
verkko-opettaja, Etäkoulu Kulkuri (Kansanvalistusseura)
Työtila: Hauki
Työpajassa perehdytään tieto- ja viestintäteknologian (TVT) hyödyntämiseen
Suomi-koulujen opetuksessa. Työpajassa saat vinkkejä sekä verkon kautta
annettavaan etäopetukseen että lähiopetuksen rikastamiseen digivälineiden
avulla. Työpaja sisältää lyhyen alustuksen aiheesta, konkreettista ohjattua
kokeilua sekä loppureflektoinnin. Ota työpajaan mukaan oma mobiililaite
(tietokone tai tabletti).
5) Digiä, mediaa ja ohjelmointia
Vetäjät: Hankekoordinaattori Päivi Leppänen, Opetushallitus
Medialukutaidon projektiasiantuntija Sari Murtonen, KAVI
Projektiasiantuntija (ohjelmointiosaaminen) Sasu Leinonen, KAVI
Työtila: Muikku
Työpajasta saa vinkkejä osaamisen kuvausten ja muiden sisältöjen käyttöön
(uudetlukutaidot.fi)
6) Puulennokista pehmeään palloon
Vetäjä: Opetusneuvos Tiia Hintsa, Opetushallitus
Työtila: Helsingin yliopiston kasvatustieteellisen tiedekunnan,
käsityönopettajan koulutuksen teknisen työn luokka. Osoite
Siltavuorenpenger 5
Tule kuulemaan vinkkejä ja ideoita käsityön opetuksen toteuttamiseen.
Työpajassa voit valita muutamasta pienestä kädentaidon työstä itsellesi

mieluisamman. Töitä toteutetaan sekä teknisen työn että tekstiilityön
työtavoilla. Huom! Työpaja järjestetään Helsingin yliopiston
kasvatustieteellisen tiedekunnan, käsityönopettajan koulutuksen
tiloissa, teknisen työn luokassa. Osoite Siltavuorenpenger 5. Työpajaan
osallistujille ohjeistetaan reitti Hakaniemenrannasta perille, eksymisvaaraa ei
ole. Tällä tavoin saamme käyttöömme työvälineitä, joita työpajassa tarvitaan.
14.15 – 14.45

Kahvit

14.45 – 16.00

Työpajat (samat työpajat toistuvat, paitsi nro 5 ja 6)

16.15 – 17.15

Suomi-koulujen tuki ry:n vuosikokous

18.15 – n. 21.30

Illanvietto Villa Kivessä
Linnunlauluntie 7, Helsinki
Pohdintoja maailman uutisista
Tietokirjailija, vastaava päätoimittaja Ari Turunen, Le Monde diplomatique
Suomen toimitus
Illallinen
Saunomismahdollisuus

Perjantai 5.8.2022
Paikka: Opetushallitus, Monikäyttötila 1. krs
9.00 – 9.15

Aamukahvit

9.15 – 10.15

Suomalaisia, eurooppalaisia, maailmankansalaisia? Ulkosuomalaisten
monitasoiset identiteetit (striimataan)
FM, TM Heidi Latvala-White

10.15– 10.30

Pedagoginen tietoisku (striimataan)
Verkkoeskari/ suomikouluopettaja, luokanopettaja Anna Kivari +
verkkoeskaritiimi

10.30 – 11.30

Suomi-koulujen strategiatyön sparraus (striimataan)
Toimitusjohtaja Lauri Tuomi, Kansanvalistusseura

11.30 – 12.30

Lounastauko

12.30 – 13.30

Työpajat:

1) ETÄPAJA: Ruutuaika ja musiikin opetus lasten kielen kehityksen
tukena
Vetäjät: FT, Pia Rämä-Ory, CNRS, Université de Paris ja
MuM, pianonsoitonopettaja/musiikkikasvattaja Hanna-Mari Saari, Pariisi
Onko ruutuaika haitallista? Oppiiko lapsi kieltä ruudun välityksellä? Miksi
vuorovaikutus on tärkeää kielen oppimisessa? Kuinka käyttää musiikkia
kielenoppimisen välineenä? Työpajassa esitellään viimeaikaisia
tutkimustuloksia ruutuajan hyödyistä ja haitoista varhaislapsuuden kielen
kehittymisessä. Pohdimme yhdessä, miten hyödyntää tutkimustuloksia
etäopetuksen suunnittelussa. Musiikkiosuudessa vinkkejä etänä toimivaan
ohjelmistoon ja tehtäviin. Osuuden lopussa pieni “jukeboksi” herättelemään
opettajille itselleen tuttuja lastenlauluja, jotka ovat saattaneet osittain
unohtua. Huom! Tämä työpaja kokoontuu ainoastaan etäyhteydellä,
osallistuaksesi tarvitset siis oman tietokoneen tai mobiililaitteen.

2) Toiminnallista yhdenvertaisuus- ja tasa-arvotyötä
Vetäjä: Rauhankasvattaja, opettaja Hanna Niittymäki, Suomen
Rauhanpuolustajat ry
Työtila: Rausku
Olemme moninaisia, esimerkiksi sukupuolen, ihonvärin, etnisen taustan,
äidinkielen, uskonnon, vammojen, toimintakyvyn, iän, taloudellisen tilanteen
ja seksuaalisen suuntautumisen perusteella. Miten kehittää omaan Suomikouluun toimintakulttuuri, jossa kaikki tuntisivat olonsa tervetulleeksi omine
ominaisuuksineen sekä rohkaistuisivat toimimaan yhdenvertaisuuden
edistämiseksi?
3) Tervetuloa Suomi-kouluun, uusi ope!
Vetäjät: Suomi-koulun opettaja Sari Kiddle, Frankfurtin Suomi-koulu
ja Suomi-koulun opettaja Iitu Vuokila, Montrealin Suomen Kielen Koulu
Työtila: Ahven
Käytännön ideoita opetukseen, työkaluja suunnitteluun ja pedagogisia
vinkkejä aloittelevalle opettajalle.
4) No waste -räsymatto palmikoiden
Vetäjä: Artenomi AMK, Johanna Riepula
Työtila: Kuha
Työpajassa tutustutaan ihanan yksinkertaiseen tapaan hyödyntää vanhat
tekstiilit. Muutaman pikkuniksin avulla pääset käsiksi räsymaton
valmistuksen riemunkirjavaan maailmaan ihan ilman kangaspuita.
5) Tekstitulkki välittää, selittää, puhututtaa
Vetäjä: KM Christina Alho
Työtila: Monikäyttötila
Työpaja avaa juuri julkaistun Tekstitulkin rakennetta, sisältöjä ja antaa
näkemystä ja vinkkejä, miten sitä voi Suomi-kouluissa käyttää.
6) Tulevaisuuden Suomi-koulu
Vetäjä: Kasvatustieteen maisteri, luokanopettaja, Suomi-koulun johtaja
Minna Karisto, Winterthurin Suomi-koulu
Työtila: Hauki
Tulevaisuusajattelusta kohti toimintaa – tekoja toivottavan tulevaisuuden
puolesta. Kytketään tulevaisuusajattelu tekemiseen ja ideoidaan käytännön
tekoja, jotka vievät kohti tulevaisuuden Suomi-koulua. Työskentely
pohjautuu toukokuun Kohti tulevaisuuden Suomi-koulua työpajassa hahmoteltuihin visioihin, mutta tähän työpajaan voi hyvin
osallistua, vaikka ei olisikaan ollut edeltävässä työskentelyssä mukana.
”Tulevaisuuteen vaikuttaminen tapahtuu nyt, tässä hetkessä.” -Sitra
13.40 – 14.40

Työpajat (samat työpajat toistuvat, paitsi nro 1-3)

14.45 – 15.00

Päivien kiitossanat

15.00 –

Kakkukahvit ja arvonta

HYVÄÄ KOTIMATKAA!

