3.5–5.5.2018

Täydennyskoulutuspäivät ruotsinsuomalaisille opettajille
Järjestäjät: RUOTSIN SUOMALAINEN OPETTAJALIITTO – RSO ja
Hanasaari- ruotsalais-suomalainen kulttuurikeskus
Paikka: Hanasaari- ruotsalais-suomalainen kulttuurikeskus, Espoo
Tutustumme kielitietoisen opetuksen ja varhaiskasvatuksen ajankohtaisiin teemoihin ja tutkimukseen,
suomi toisena kielenä -opetuksen opetussuunnitelmiin, opetusmenetelmiin ja koulun arkipäivään.
Ohjelmassa asiantuntijaluentoja, opintovierailuja ja toiminnallisia työpajoja sekä kulttuuriohjelmaa.
Oppimateriaalinäyttely
Suomalaisten kustantajien ja oppimateriaalia tuottavien organisaatioiden oppimateriaalinäyttely
aulassa 3-5.5.2018.

OHJELMA
3.5. Torstai
11.30		

Ilmoittautuminen ja lounas

12.30		
		

Koulutuspäivien avaus
Puheenjohtaja Sirpa Humalisto, Ruotsin suomalainen opettajaliitto

		Hanasaaren tervehdys
		
Projektipäällikkö Tiinaliisa Granholm,
		
Hanasaari – ruotsalais-suomalainen kulttuurikeskus
12.45		
Valteri on Opetushallituksen alaisuudessa toimiva valtakunnallinen oppimis- ja 		
		
ohjauskeskus, joka tarjoaa monipuolisia palveluja yleisen, tehostetun ja erityisen
		tuen tarpeisiin.
		https://www.valteri.fi/
		Laura Pursiainen, Valterikoulut
13.30-16.00 Luento ja työpaja (kahvitauko 14.30-14.45)
Perusasteen opettajille:
Kieltä kirjallisuuden siivin
Koulutuksessa käsitellään Suomen kirjallisuutta suomi toisena kielenä -opetuksessa.
Pääpaino on suomenkielisessä nykykirjallisuudessa. Lisäksi luodaan katsaus uuteen
monikieliseen kirjallisuuteen ja selkokirjallisuuteen sekä siihen, miten niitä voi käyttää
luovasti opetuksessa.
Satu Rakkolainen-Sossa on monikielisyystutkija ja kouluttaja, jolla on pitkä
opetuskokemus suomi toisena ja vieraana kielenä -opettajana sekä saksan kielen
opettajana. Hän on myös vapaa kirjoittaja ja toimii Suomi toisena kielenä -opettajat
ry:n jäsenlehden toimittajana.

Varhaiskasvatuksen opettajille:
“Lasten kielellisten taitojen ja valmiuksien vahvistaminen - Kielten rikas maailma”
Marjaana Gyekye, suomi toisena kielenä -lastentarhanopettaja (S2-lto), Helsinki
Vuorovaikutteisessa luento-osuudessa keskitytään alle kouluikäisen lapsen kielellisten
taitojen ja valmiuksien vahvistamiseen sekä kielellisten identiteettien kehittymisen
kysymyksiin.
Toiminnallisen työpajaosuuden teemana on kertovan puheen vahvistaminen.
Toiveita sisällöistä / teemoista voi lähettää maaliskuun loppuun saakka sähköpostiin
gyekyemarjaana@gmail.com
Pyrin huomioimaan toiveita valmistelussa.
16.15		
Viimeinen taistelu vai ensimmäiset uudet askeleet yrityksissä 		
		
pelastaa suomen kieli Ruotsin kouluissa?
		Jarmo Lainio, suomen kielen professori, Tukholman yliopisto
Lainion tutkimusaiheita ovat sosiolingvistiikka, kaksi- ja monikielinen opetus,
kielisosiologia, vähemmistökielet ja kielipolitiikka opetukseen liittyen. Vuodesta
2006 Lainio on toiminut Ruotsin edustajana Euroopan neuvoston vähemistökielten
kieliasetusta valvovassa asiantuntijakomiteassa (European Charter for Regional or
Minority Languages), joulukuusta 2015 komitean varapuheenjohtajana.
Lainio on useita vuosia vaikuttanut aktiivisesti, kielipoilitikkaa, monikielistä opetusta,
vähemmistökielten tutkimusta ja asemaa edistävissä kansainvälisissä verkostoissa.
Vuonna 2017 Lainio laati hallituksen toimeksiannosta selvityksen Ruotsin
kansallisten vähemmistökielten opetuksen parannustoimenpiteitä; mietintö valmistui
marraskuussa 2017 (SOU 2017:91).
19.00		
Päivällinen
		
20.30-23.00 Sauna

4.5. Perjantai
8.15		

Lähtö Hanasaaresta (tilausajo)

9.00-11.30 Opintovierailu (kolme ryhmää)
• Perusopetus (Ryhmä 1)
Taivallahden peruskoulu, Eteläinen Hesperiankatu 38, 00100 Helsinki
• Varhaiskasvatus (Ryhmät 2 ja 3)
Päiväkoti Elias Lönnrotinkatu 12, 00120 Helsinki
Päiväkoti Linnunlaulu, Eläintarhantie 18, 00530 Helsinki
12.30		

Lounas Hanasaaressa

13.30		
Äidinkielen opettajien liitto, ÄOL
		Toiminnanjohtaja Anne Helttunen esittelee yhdistyksen toimintaa
14.00-16.00 Suomea laulaen - Laulut kielitaidon kehittymisen tukena
		Jenni Alisaari, KT
		
Luento tarjoaa tutkittua tietoa laulamisen hyödyistä kielen opetuksessa
		
ja käytännön esimerkkejä lauluista eri-ikäisten lasten ja nuorten suomen
		
kielen oppimisen tukena.
		
		
		
		

Jenni Alisaari, KT, toimii yliopisto-opettajana Turun yliopiston 		
opettajankoulutuslaitoksella ja on tehnyt väitöskirjan laulamisesta
suomen kielen oppimisen tukena. Aiemmin hän on toiminut suomi
toisena kielenä -opettajana perusopetuksessa

17.00		

Päivällinen

18.15		

Lähtö teatteriin (tilausajo)

19.00		
Kansallisteatteri: Korjaamo
		
Taistelukomedia omanarvontunteen puolesta!
		
Mika Myllyahon uusi komedia Korjaamo on ensimmäinen näytelmä, jonka hän on kirjoittanut
		
Kansallisteatterille. Hilpeänhaikea näytelmä kertoo vanhan liiton miehistä muuttuvassa
		
maailmassa, ja sen pääosissa nähdään Kansallisteatterin valovoimainen näyttelijäkaksikko –
		
Jukka-Pekka Palo ja Seppo Pääkkönen. / Kansallisteatteri
		https://kansallisteatteri.fi/esitys/korjaamo/

20.45		

Paluu Hanasaareen (tilausajo)

5.5. Lauantai
9.00-10.45 eluokkatandem
		
Katri Hansell, FT ja tutkija, Åbo Akademi
		
Satu Savolainen, Lukion opettaja, Leppävirta
		
		
Leppävirran lukio on tehnyt yhteistyötä suomenruotsalaisen lukion
		
(Gymnasiet i Petalax) kanssa vuodesta 2007 alkaen. Yhteistyö 		
		
on pitänyt sisällään ystäväopiskelijoiden välistä yhteydenpitoa,
		
kouluvierailuja sekä opintomatkoja. Lukio on mukana myös Åbo 		
		
Akademin eluokkatandem-hankkeessa, jossa pidetään yhteisiä
		
toisen kotimaisen kielen oppitunteja virtuaalisen oppimisympäristön
		avulla.
		
		
		
		

Satu Savolainen esittelee tutkimustuloksia ja käytäntöjä Åbo
Akademin eluokkatandem-hankkeesta, joka on virtuaalinen 		
yhteistyömuoto suomenkielisten ja ruotsinkielisten koulujen välillä ja
Katri Hansell kertoo tutkimustuloksista.

		https://www.luokkatandem.com/eluokkatandem/
10.45-11.15 Kahvitauko, kirjautuminen ulos hotellista
11.15-12.00 Ajankohtaiskatsaus suomalaiseen yhteiskuntaan
		Matias Åberg, VM, journalisti
		
		
		
		

Matias työskentelee journalistina ja uutistoimittajana, erityisesti 		
pohjoismaisten aiheiden parissa. Hän on opiskellut
valtiotieteitä Tukholman yliopistossa ja ollut opiskeluaikanaan 		
vaihdossa myös Kööpenhaminassa ja Helsingissä.

12.00-12.30 Koulutuspäivien arviointi ja päätös
12.30		

Lounas

		Taidekierros Hanasaaressa:
		Jussi Niva ja Juri Markkula:
		Two-Way Ahead

