23-25.4.2020
Täydennyskoulutuspäivät ruotsinsuomalaisille opettajille
RUOTSIN SUOMALAINEN OPETTAJALIITTO – RSO ja Hanasaari- ruotsalais-suomalainen
kulttuurikeskus järjestävät koulutuspäivät ruotsinsuomalaisille opettajille 23-25.4.2020.
Paikka: Hanasaari- ruotsalais-suomalainen kulttuurikeskus, Espoo
Koulutuspäivien ohjelmassa on asiantuntijaluentoja suomen kielen opetuksen ajankohtaisista
trendeistä, oppimateriaaleista ja tutkimuksesta. Tutustumme kielen ja lukutaidon kehitystä tukeviin
opetusmenetelmiin, lukutaidon arviointiin sekä lukemista edistäviin hankkeisiin. Suomalaisten
kustantajien ja oppimateriaalia tuottavien organisaatioiden oppimateriaalinäyttelyn lisäksi
tutustumme ajankohtaiseen lasten- ja nuorten kirjallisuuteen.
Ohjelmassa myös katsaus päivän politiikkaan sekä kulttuuriohjelmaa ja kirjallisuusvinkkejä
opettajalle oman kielitaidon ja kulttuurituntemuksen ylläpitoon ja päivittämiseen.
Ilmoittautuminen 15.3.2020 mennessä sähköisellä lomakkeella https://www.lyyti.in/RSO2020
Hinta: SEK 4900.
Hintaan sisältyy ohjelma, majoitus ja ylläpito (kaksi yötä, 2 hengen huoneessa). Yhden hengen
huoneen lisämaksu SEK 1000 (rajoitettu saatavuus). Osallistujat vastaavat itse matkakuluista.
Lisätietoa ja päivitetty ohjelma tapahtumakalenterissamme:
https://www.hanaholmen.fi/event_category/koulutukset-ja-kurssit/
sirpahumalisto@hotmail.com
tiinaliisa.granholm@hanaholmen.fi

TORSTAI 23/4
11.30 Lounas, Ravintola Johannes
kirjautuminen hotelliin, ilmoittautuminen
TETRA
12.45 Koulutuspäivien avaus, Puheenjohtaja Sirpa Humalisto, RSO
13.00 Hanasaaren tervehdys, Projektipäällikkö Tiinaliisa Granholm
Johdatus koulutuspäivien teemaan: katsaus ajankohtaiseen keskusteluun liittyen lukutaitoon
ja lukemiseen, ja lukutaitoa tukeviin hankkeisiin.
LUKULIIKE, Pia Lumme, hankekoordinaattori, OPH
Perusopetuksen opettajille;
TETRA (kahvitauko 14.45-15.15, jonka jälkeen ohjelma jatkuu)
14.00-17.30 Lukutaito on eloonjäämistaito
Miten saada lukemiseen kielteisesti suhtautuvat nuoret
kiinnostumaan tekstitaidoista?
Aleksis Salusjärvi kertoo menetelmistä, joilla opettaa nuorille
sekä tekstianalyysin mekanismeja että tekstin tuottamista
ajankohtaisen kirjallisuuden ja laululyriikan avulla.
Salusjärvi on kirjallisuuskriitikko, kulttuuritoimittaja ja
päätoimittaja. Työllään hän tukee äidinkielen opetusta eri
ympäristöissä. Salusjärvi on opettanut noin 5000 nuorta
Suomessa erityiskouluissa, sairaalakouluissa, ammatillisessa
opetuksessa ja vankiloissa.
Salusjärvi sai vastikään professori Kari Sajavaaran nimeä
kantavan tunnustuspalkinnon yhteiskunnallisesti merkittävästä
työstä kielikoulutuspolitiikan ja soveltavan kielitieteen alalla.
Varhaiskasvatuksen opettajille; työpaja
KULLAGER (kahvitauko 14.45-15.15, jonka jälkeen ohjelma jatkuu)
14.00-17.30 SANATAIDE KÄYTTÖÖN!
Pia Krutsin, sanataidekasvattaja
Sanataide on luovaa, kielellistä ilmaisua, jolle ominaista on yhteinen
tekeminen, vuorovaikutus, kielellä leikkiminen ja taiteidenvälisyys. Sen
tavoitteena on tukea lapsen kertojan- ja ajattelutaitojen, kielitietoisuuden sekä mielikuvituksen kehittymistä.
Työpajassa tutustutaan sanataiteen monipuolisiin menetelmiin ja
kokeillaan erilaisia hauskoja ja innostavia tehtäviä. Osallistujat saavat
konkreettisia vinkkejä esimerkiksi lorujen, tarinankerronnan ja
lastenkirjallisuuden hyödyntämiseen työssään.
Pia Krutsin on sanataidekasvattaja sekä kirjallisuuspedagogiikan
asiantuntija. Hän työskentelee soveltavan sanataiteen opetustehtävissä,
kouluttajana ja yhteisötaiteilijana useiden eri kohderyhmien parissa,
mm. koululaisten sanataidetyöpajoissa, vauvojen lorupiireissä sekä
erityisryhmien, ikäihmisten ja maahanmuuttajien sanataidehankkeissa.
Päivällinen
20.30-23.00 Sauna

PERJANTAI 24/4
TETRA / KULLAGER
9.00 – 14.30 (sisältäen lounastauon 11.30-12.30)
Lukemissujuvuuden kehitys, arviointi ja tukeminen monipuolisesti kouluarjessa
Sanavaraston kasvun tukeminen
Teemoja käsitellään huomioiden eri ikäiset oppijat varhaiskasvatuksesta
perusopetukseen, luentoa ja toiminnallisia tehtäviä yhdistellen, yhdessä keskustellen
ja vinkkejä jakaen.
- Lukemissujuvuus - mitä se on? Taustataidot ja kehitys
- Lukemissujuvuuden arviointikeinoja
- Lukemissujuvuuden harjoituskeinoja
- Tehokkaan sanastoharjoittelun periaatteita
- Kaunokirjallisuus apuna sanaston laajentamisessa
- Luetun ymmärtämisen tukemisen keinoja

Kouluttajat:
Heikkilä Riikka, PsT, Niilo Mäki Instituutti ja Hippo Terapiaklinikka
Heikkilä on tutkija, neuropsykologiaan erikoistuva psykologi ja kouluttaja. Hän on toiminut yli kymmenen
vuoden ajan opetushenkilökunnan täydennyskouluttajana aiheinaan muun muassa lukivaikeudet,
lukemisen tukeminen ja oppimisvaikeuksien päällekkäistyminen. Heikkilä on ollut mukana kehittämässä
sekä kirjallisia että tietoverkkovälitteisiä lukemissujuvuuden arviointi- ja harjoittelumenetelmiä. Tällä
hetkellä Heikkilä toimii vastuullisena tutkijana Niilo Mäki Instituutissa arviointimenetelmien uudistustyön
parissa. Heikkilä toimii myös neuropsykologina Hippo Terapiaklinikalla, jossa hän kuntouttaa kouluikäisiä
lapsia, joilla on oppimisvaikeuksia. Työn ohessa hän opiskelee neuropsykologian erikoistumiskoulutuksessa.
Pöyliö Hanna – KM, yliopistonopettaja
Pöyliö toimii Niilo Mäki Instituutissa hankevastaavana (Kielitaito kuuluu kaikille) sekä Jyväskylän
yliopistossa vastuuopettajana erityispedagogiikan opiskelijoiden luku- ja
kirjoitustaidon ja matematiikan taitojen kursseilla. Työhön sisältyy
tutkimuksen lisäksi kliinistä työtä oppilaiden parissa. Pöyliö opiskelee
tietojärjestelmätieteitä Jyväskylän yliopistossa ja on käsikirjoittanut ja
konsultoinut Opetushallituksen julkaisemia digitaalisia oppimateriaaleja.
Pöyliö kouluttaa tällä hetkellä lukemissujuvuuden arvioinnista ja
harjoittamisesta 2.-6. luokkien opettajia. Koulutuksissa opetellaan ja
sovelletaan omaan työarkeen toimintamalleja, joilla opettajat voivat
tuoda kohdennettua tukea lukemisen taitoihin oppilaille. Pöyliö
kouluttaa myös englanninopettajia lukivaikeuden huomioimisesta
opetuksessa ja opettajia suomi toisena kielenä -teemoista. Lisäksi hän
kouluttaa tietoteknisiä perustaitoja ja toimisto-ohjelmien pedagogista
käyttöä erityisopettajille.
Tutustuminen Niilo Mäki Instituutin tuottamiin
oppimateriaaleihin.

15.00 Lastenkirjainstituutti esittäytyy
Lastenkirjainstituutti (LKI) on valtakunnallinen lasten- ja
nuortenkirjallisuuden sekä lastenkirjataiteen edistämisja tiedotuskeskus ja erikoiskirjasto.
Toiminnanjohtaja Kaisa Laaksonen esittelee
lastenkirjainstituutin toimintaa, Lukemo.fi-portaalin
oheismateriaaleineen sekä vuoden kirjakorin, lasten- ja
nuortenkirjallisuuden ajankohtaiset suosikit.
16.00 Lukulumo – monikielinen kuvakirjapalvelu varhaiskasvatukseen
Virpi Väänänen Ilt-oppiminen
17.00 Päivällinen
18.15 Kuljetus Teatteri Jurkkaan
19.00 Kulttuuriohjelma: Mysteerio Buffo
Mysteerio Buffo on sarja riemukkaita monologinäytelmiä, jotka perustuvat keskiajan kiertäviin
ilveilyihin. Erkki Saarelan tulkitsemana aina ajankohtainen Dario Fon teksti pilkkaa kansan
yläpuolelle asettuneita päättäjiä. Narri näyttää meille ihmisen pienuuden ja suuruuden.
Keskiaikainen stand-up valloittaa!
http://www.jurkka.fi/class/mysteerio-buffo-2/
LAUANTAI 25/4
TETRA
9.30 -11.00
Mitä, missä, nyt?
Ajankohtaiskatsaus suomalaiseen yhteiskuntaan
toimittaja Kai Jaskari
Kai Jaskari on Ylen uutis- ja ajankohtaisohjelmissa työskentelevä
toimittaja ja tuottaja. Hän on aiemmin toiminut erilaisissa
journalistisissa tehtävissä Ruotsin televisiossa (SVT) sekä
Hanasaaren ruotsalais-suomalaisessa kulttuurikeskuksessa
ohjelmajohtajana.

Koulutuspäivien arviointi ja päätös
Hotellista uloskirjautuminen
11.30 Lounas ja kotimatka
// tgr 27.1.2020 / muutokset mahdollisia.

