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Pyhäjoen kansainvälisyyspolku

”MUUTTUUKO

IHMINEN
JA MIHIN SUUNTAAN”
Työn ja työelämän muutos
Kansainvälistyminen ja
kasvuhakuisuus
Teknologian murros ja
digitalisaatio
Väestön ikääntyminen
Eriarvoistuminen
Arvojen ja asenteiden
muutos
Kielitaitotarpeet (EK)

- Englanti
- Venäjä
- Kiina
- Portugali ja Espanja

Pyhäjoen kansainvälisyyspolku
Paikkakunnan elin- ja vetovoiman
kehittäminen
kansainvälisyyskasvatusta hyödyntäen
-valmiudet kaksisuuntaiseen kotoutumiseen
- laaja verkostoituminen

Oppimiskeskuksen
suunnittelun pohjustus
– englanninkielisen
opetuksen
mahdollistaminen

Kansainvälisyyspolun
laatiminen
varhaiskasvatuksesta
lukion päättövaiheeseen
asti

OPETUSSUUNNITELMAT
• Perusopetus vaikuttaa myönteisenä ja
yhteiskuntaa rakentavana muutosvoimana
kansallisesti ja kansainvälisesti. (POPS s.
16)
• Työtä tehdään yhdessä muissa maissa
toimivien koulujen ja opetuksen
kehittäjien kanssa. (POPS s.16)
• Kunnioitusta ja luottamusta muita
ihmisryhmiä ja kansoja kohtaan
vahvistetaan kaikessa toiminnassa , myös
kansainvälistä yhteistyötä tehden. (POPS
s. 19)
• Se rohkaisee oppilaita kohtaamaan
avoimesti ja uteliaasti maailman
moninaisuutta sekä toimimaan
oikeudenmukaisemman ja kestävämmän
tulevaisuuden puolesta. (POPS s 27)

• Lukio-opetus kannustaa kansainväliseen
yhteistyöhön ja
maailmankansalaisuuteen. (LOPS s. 5)
• Tavoitteena on kannustaa opiskelijoita
kestävään elämäntapaan ja toimintaan
kestävän kehityksen puolesta. (LOPS s.
29)
• Osa lukiokoulutuksen oppimäärän
opinnoista on järjestettävä yhteistyössä
yhden tai useamman korkeakoulun
kanssa. Oppimäärän mukainen opetus on
järjestettävä siten, että opiskelijalla on
mahdollisuus kehittää kansainvälistä
osaamistaan sekä työelämä- ja
yrittäjyysosaamistaan. (Lukiolaki, 2018)

Koulutusmatkailua Pyhäjoelle ?!
• Kouluilla ja päiväkodeilla on yhä suurempi rooli
alueen elinvoiman kehittämisessä.
• Opetushallitus vauhdittaa koulutusvientiä –
Education Finland -kasvuohjelma on
käynnistynyt
• Koulujen kansainvälisen toiminnan arvostus
on noussut: Lasten ja nuorten aktiivinen
rooli kansainvälisessä toiminnassa on
alkanut saada enemmän huomiota

• Kuntien sisäistä kansainvälisen toiminnan
yhteistyötä ja menettelyitä on alettu
tarkastella laajemmin
• Eri asteiden oppilaitokset ja yritykset ovat
alkaneet tiivistää yhteistyötä
• Matkailun markkinointihankkeet ovat
aktivoituneet ns. koulutusmatkailuun >tarve
tuottaa uusia matkailukonsepteja

• Henkilöstöä tulee sitouttaa laajemmin
kansainvälisyyskasvatuksen kehittämiseen.
• On tarve lisätä yhteistä käsitystä
koulutusviennin eri muodoista ja
mahdollisuuksista ja tarvitaan selkeä
toimintamalli julkisten ja yksityisten
toimijoiden yhteistyöhön.
• Oppilaitosten roolia kansainvälisten vierailujen
palveluntuottajana on kehitettävä huomioiden
julkisen toimijan erityinen toimintaympäristö.

• Viestinnän vs. markkinoinnin synenergiat tulee
selvittää.
• On varmistettava eettisesti kestävät
menettelyt.

• Opetushenkilöstön kehittämis- ja
asiantuntijatyö on riittävästi resursoitava.

JOKA PAIKAN HÖYLÄLLE TÖITÄ!
•

Kansainvälisyysasioiden hoito ja hankkeet

•

S2-kielenopetus ja valmistava opetus

•

Kielirikasteisen ja CLIL-opetuksen
kehittäminen

•

Kielisuihkutusta varhaiskasvatuksesta
yläluokille

•

Yhteistyö naapurikuntien ja Oulun kanssa
kansainvälisyydestä vastaavien kanssa

•

HOPS laatiminen niille oppilaille, joiden
suomen kielen taidot ovat riittämättömät
oppimiseen suomen kielellä

•

yhteistyön kehittäminen Oulun
kansainvälisen koulun kanssa (etäopetus)

•

Koulutus- ja tukipalvelut

