
     Suomen Euroguidance-keskus tarjoaa: harjoitus ohjaajan käyttöön oppitunneille ja  
     ryhmäohjaukseen 

 

 

 

Jaa tietosi kansainvälisistä 

vaihtoehdoista! 

 

 

TEHTÄVÄN IDEA 

Tutustua pienissä ryhmissä yhteen kansainvälisyyden osa-alueeseen Maailmalle.net -verkkopalvelun avulla 

ja esitellä se sitten toisille.  

TEHTÄVÄN SISÄLTÖ 

Osallistujat muodostavat pieniä ryhmiä, joista jokaiselle jaetaan yksi aihe liittyen niihin kansanvälisiin 

vaihtoehtoihin, joita heillä on sillä hetkellä tai lähitulevaisuudessa.  

Ryhmä tutustuu omaan aiheeseensa Maailmalle.net -verkkopalvelun avulla niin, että jokainen ryhmän jäsen 

osaa kertoa omin sanoin keskeiset asiat ryhmänsä aiheena olleesta kansainvälisestä vaihtoehdosta. Lisäksi 

jokaisen ryhmän tehtävänä on miettiä, mitä hyviä puolia kyseisessä kansainvälisessä toiminnassa heidän 

mielestään on ja millaiset asiat siihen liittyen mietityttävät.  

Kun oma aihealue on tullut tutuksi, muodostetaan osallistujista uudet ryhmät siten, että jokaiseen uuteen 

ryhmään tulee yksi jäsen jokaisesta eri aihealueesta. Tarkoituksena on, että jokainen osallistuja on 

asiantuntija yhdestä kansainvälisestä vaihtomahdollisuudesta ja kykenee jakamaan oppimaansa tietoa 

muille ryhmän jäsenille. Tunnin lopussa käydään ohjaajan johdolla yhteenveto; heräsikö osallistujilla jostain 

aiheesta lisäkysymyksiä, joihin he eivät saaneet vastauksia tai jäikö jokin asia mahdollisesti epäselväksi. 

HUOM!  Tehtävän aiheet voi rajata myös tarkastelemaan kansainvälisiä vaihtoehtoja pelkän välivuoden 

viettämisen näkökulmasta. Millaisia mahdollisuuksia nuorilla on viettää välivuotta ulkomailla? Tässä 

tapauksessa ryhmien aiheet on mahdollista ottaa Maailmalle.net – sivustoilta kohdasta Mahdollisuuteni 

kun en opiskele. 

 

  TEHTÄVÄN TAVOITE 

o Osallistujille hahmottuu, millaisia eri kansainvälisiä vaihtoehtoja on olemassa 

o Osallistujat oppivat hakemaan tietoa kansainvälisistä vaihtoehdoista 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tämä on ohjaajan käyttöön tarkoitettu harjoitus oppitunneille, kursseille ja ryhmäohjaukseen. Harjoituksen 

tarjoaa käyttöösi Suomen Euroguidance-keskus, joka sijaitsee Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön 

keskus CIMOssa. Harjoituksen on suunnitellut ohjauksen opiskelija Mirkka Pulkkinen Itä-Suomen 

yliopistosta harjoittelujaksollaan CIMOssa. 

 

CIMOn Euroguidance-tiimi toivoo kokemuksia ja palautetta harjoituksen käytöstä 

sähköpostitse euroguidance@cimo.fi tai puhelimitse (ks. yhteystiedot 

www.cimo.fi/euroguidance) 

 

AIHEITA RYHMILLE 

1) Mahdollisuudet toisen asteen opiskelun aikana 

 Kesälukiot, kielikurssit ja kansanopistot 

 Työharjoittelujaksot 

 

2) Opiskelumahdollisuudet toisen asteen jälkeen 

 Tutkinnon suorittaminen ulkomailla 

 

3) Kansainväliset mahdollisuudet välivuoden aikana 

 Palkkatyö 

 Au pair 

 Vapaaehtoistyö 

 Kielikurssit 

4) Muut tavat kansainvälistyä 

 


