Pateniemen koulun kansainvälisyyssuunnitelma
Motto:
Ymmärrys ja myönteiset asenteet kansainvälisyyteen kehittyvät kokemusten kautta.
Periaatteet:
Kansainvälinen toiminta koulullamme perustuu opetussuunnitelmiin ja kaupungin strategiaan. Oulun kaupungin arvot ovat: Rohkeus Reiluus Vastuullisuus

Mitä arvot merkitsevät meille?
1. Rohkeus: Suhtaudumme rohkeasti ja luovasti tulevaisuuteen. Uskallamme muuttaa rakenteita ja
suhtaudumme riskinottohaluun myönteisesti ja hyväksymme mahdollisen epäonnistumisen.
2. Reiluus: Toimimme avoimesti ja otamme toiset huomioon sekä arvostamme kohtuullisuutta ja inhimillisyyttä. Olemme tunnettuja reilusta meiningistä.
3. Vastuullisuus: Kannamme vastuuta omasta ja läheistemme hyvinvoinnista. Huolehdimme kestävästä elämäntavasta ja toimimme siten, että myös tulevilla sukupolvilla on mahdollisuus tehdä valintoja.
Kansainvälisyyssuunnitelma liittyy koulumme seuraaviin koulukohtaisiin suunnitelmiin:






TVT-strategia
Kestävän kehityksen suunnitelma
Kulttuuriopetuksen suunnitelma
Musiikin suunnitelma
Opettajien täydennyskoulutus on osa kansainvälistymissuunnitelman toteuttamista.

1. Kansainvälisyystoimintamme tavoitteet







Kasvattaminen suvaitsevaisuuteen, erilaisuuden hyväksyminen ja kiusaamisen vähentäminen.
Kiinnostuksen herättäminen ja tietoisuuden lisääminen eri maiden kulttuureista ja ihmisistä;
maailmankuvan laajentuminen.
Kielitaidon tärkeyden ymmärtäminen (kielitaito käyttöön aidoissa tilanteissa).
Oman kulttuuriperinnön tuntemus ja arvostus.
Tutustuminen muihin kulttuureihin.
Globaaliin vastuuseen kasvaminen.

2. Kansainvälisyystoimintamme suunnittelu, tiedottaminen ja arviointi




Toimintaa koordinoi Kansainvälisyystiimi (KV-tiimi).
KV-tiimi toimii yhteistyössä suunnitteluryhmän, oppilaskunnan ja vanhempaintoimikunta Haaveen
kanssa.
Kansainvälisyystoiminnasta tiedotetaan koulun kotisivuilla ja kv-ilmoitustaululla. Projekteista ja
teemapäivistä tiedotetaan säännöllisesti opettajien kokouksissa, sähköpostilla ja projekteista niiden
sivuilla.



KV-toiminnan arvioinnin valmistelee KV-tiimi vuosittain. Toteuttamistapa valitaan lukuvuosittain
kunkin lukuvuoden toiminnan mukaan.

3. Pateniemen koulun kansainvälisyystoiminta eri tasoilla
A) Kansainvälisyys asenteina, uskalluksena, ymmärryksenä
 Kansainvälisyys on positiivinen, arkinen, luonnollinen osa Pateniemen koulun arkea.
 Koulun arjen ymmärtäminen osana kansainvälisyyttä.
 Toiminnassa hyödynnetään Oulun Maailmankoulua (Internet -sivut, matkalaukut ja muut
 materiaalit, vierailijakoonti).
B) Kotikansainvälisyys. Toiminta koulussa ja oppiaineissa sekä virtuaalinen yhteistyö.
 Oppilaiden ja opettajien kokemukset ulkomailla asumisesta, kirjeenvaihdosta ja mm. Facebookkontakteista ulkomaille huomioidaan koulutyössä.
 Taksvärkkikohteena vuosittain yksi kansainvälinen kohde.
 Oulun yliopiston vaihto-opiskelijoita kutsutaan vierailemaan koululla.
 Oulun yliopiston kansainvälisen maisteriohjelman opettajaharjoittelijoita käy koulullamme suorittamassa osan harjoittelujaksoistaan. Vuosittain vastaanotamme 1-3 harjoittelijaa.
 Henkilökunnan ystävävierailut huomioidaan koululla.
 Eurooppa-päivään osallistutaan vuosittain eri tavoilla.
 Lasten ja nuorten elokuvafestivaali Oulussa.
 e-Twinning
 Ystäväkoulu-verkkoon kuuluminen ja yhteydenpito Pohjoismaiseen kouluun Pohjola-Nordenin
kautta.
C) Kansallinen ja seudullinen kansainvälisyys
 Kieliverkostojen rooli parhaiden käytänteiden jakamisessa (esim. Kiekura, Saksalaissuomalainen koulu).
 Osallistuminen ympäristökasvatuspäiville Kuusamossa 6.-7.9.2017.
D) Kansainvälinen liikkuvuus
 Oppilaiden ja henkilökunnan liikkuvuudessa vuosittain on suurta vaihtelua, johtuen mm. projektien määräajoista ja rahoituksesta sekä projekteissa sovittavista periaatteista.
 Yläkoululla selvitetään perheiden kiinnostusta Erasmus+ -hankkeeseen tai Nordplus -vaihtoihin.
 Alakoululla lopetellaan Erasmus + -projektia Media Meet Art.
 Yläkoululla KA1 -hanke, joka on yhdistetty Pateniemen raitti -projektiin. Hankkeessa on 9 henkilökohtaista liikkuvuutta.
 Opettajia kannustetaan opettajavaihtoihin.
 Perämerenkaaren yhteistyö Oulu-Luulaja; osallistuminen Temptation island -tapaamiseen Hailuodossa 15.–17.8.2017.
 Talvella haetaan kaupungin kansainvälisyysapurahoja.
4. Uudistaminen ja seuranta



Seurataan OPS-työtä. Muokataan omaa suunnitelmaa niiden hengessä.
KV-tiimi vastaa koulun KV-toimintasuunnitelman toteuttamisen seurannasta ja edelleen kehittämisestä.





Lukuvuoden 2017–2018 toimintaa projekteissa:
Osallistuminen Perämerenkaaren yhteistyöprojektiin, Oulu-Luulaja
Apurahaa haetaan Venäjän Karjalan lähialueyhteistyöhön yhdessä Laanilan koulun sekä Hyvärilän ja
Oivangin nuorisokeskusten kanssa.

Yhteistyökumppanit 2017–2018:







Laanilan koulu, Oulu
Nurmeksen Hyvärilän nuorisokeskus
Kuusamon nuorisotoimi
Sortavalan nuorisokeskus, Venäjän Karjala
Luulajan kaupunki/opetustoimi
Myllyojan koulu

Vuosikelloon:




Eurooppa-päivä 9.5.2018
Osallistuminen Temptation island -tapaamiseen Hailuodossa 15.–17.8.2017.
Osallistuminen ympäristökasvatuspäiville Kuusamossa 6.-7.9.2017

