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TEHTÄVÄN IDEA
Tutustua erilaisiin kokemuksiin kansainvälisyydestä ja 
käydä pienryhmäkeskusteluja niistä tehtyjen havaintojen 
pohjalta.

Harjoitus on tarkoitettu ohjaajan käyttöön oppitunneille, 
kursseille sekä yksilö- ja ryhmäohjaukseen. 

Maailmalle.net sivustolta löytyy lukuisia kokemustarinoi-
ta, joita ulkomailla olleet nuoret ja aikuiset ovat kirjoitta-
neet opiskelu-, harjoittelu- tai työkokemuksistaan toisessa 
maassa. Osallistujien tehtävänä on etsiä heitä kiinnosta-
vasta aiheesta 1-2 tarinaa ja kirjata ylös lukemansa perus-
teella, millaista hyötyä tai mahdollisia hankaluuksia kan-
sainvälisestä kokemuksesta on kirjoittajalle ollut.
 Jokainen lukee aluksi valitsemansa tekstin itsekseen. 
Jos ryhmässä ei ole käytössä tietokoneita, ohjaaja voi etu-
käteen valita muutamia tekstejä eri aiheista ja tulostaa nii-
tä luettavaksi. Osallistujien luettua tekstit ja kirjattua niihin 
liittyviä ajatuksiaan, muodostetaan pieniä ryhmiä, joissa 
jokainen vuorotellen esittelee apukysymysten avulla mil-
laisesta vaihtokokemuksesta hänen lukemassaan tarinas-

sa oli kyse. Tiivistyksen jälkeen esittelijä kertoo, millaisia 
hyviä tai huonoja puolia hän oli tekstistä löytänyt. Esittely-
kierrosten jälkeen ryhmäläiset voivat vertailla keskenään, 
olivatko muut nostaneet esiin samantapaisia asioita omista 
teksteistään. Lopuksi voidaan vielä pohtia yhdessä, miten 
luettujen kokemustarinoiden kirjoittajat voivat hyödyn-
tää kansainvälistä kokemusta ja sen kautta saatuja taitoja 
työnhaussa.
 Ryhmät on hyvä muodostaa niin, että jokaisessa ryh-
mässä olisi eri vaihtokokemuksen lukeneita. Näin ryhmässä 
tulisi keskusteltua ainakin yhdestä vaihto-opiskeluun, tut-
kinnon suorittamiseen ulkomaila ja työkokemukseen (työs-
säoppimisjaksot, vapaaehtoistyö) liittyvästä tarinasta. Täten 
tulisivat esiin erilaiset kansainvälistymisen vaihtoehdot.

TEHTÄVÄN SISÄLTÖ

•	 Herätellä osallistujien ajatuksia kansainvälisistä 
vaihtoehdoista

•	 Lisätä osallistujien tietoa ja laajentaa näkökul-
mia kansainvälisestä toiminnasta ja erilaisista 
vaihtoehdoista osallistua

•	 Auttaa osallistujia hahmottamaan, mitä hyötyä ja 
hyviä puolia kansainvälisestä toiminnasta on

•	 Auttaa osallistujia käsittelemään heitä askarrut-
tavia ajatuksia kansainväliseen toimintaan liittyen

•	 Auttaa osallistujia hahmottamaan, mitä hyötyä ja 
hyviä puolia kansainvälisestä toiminnasta on

TEHTÄVÄN TAVOITE

HARJOITUKSEN ON TUOTTANUT SUOMEN  
EUROGUIDANCE-KESKUS JA SEN ON  

SUUNNITELLUT OHJAUKSEN OPISKELIJA  
MIRKKA PULKKINEN  HARJOITTELUJAKSOLLAAN.



KYSYMYKSET, JOIDEN AVULLA JOKAINEN ESITTELEE  
LUKEMANSA KERTOMUKSEN RYHMÄLLEEN

Millaisesta vaihtokokemuksesta oli kyse: kuka, missä ja kuinka 
pitkään?

Mitä kautta hän oli lähtenyt ulkomaille? Osallistuiko hän johon-
kin vaihto-ohjelmaan tms?

Millaisia asioita hän teki vaihdon aikana?

Millaisia hyviä ja huonoja puolia hän toi vaihtoajastaan esille?

Mieti lukemasi perusteella, millaista osaamista ja taitoja kirjoit-
tajalle on vaihtokokemuksen avulla kertynyt?
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POHDINTATEHTÄVÄ RYHMILLE

Lukemasi kokemustarinan kirjoittaja on hakemas-
sa töitä vaihtokokemuksensa jälkeen. Miten kir-
joittaja voi hyödyntää kansainvälistä osaamistaan 
työnhaussa? Millaisia asioita hän voisi tuoda esille 
esimerkiksi työhakemuksessa tai -haastattelussa?

HARJOITUKSEN ON TUOTTANUT SUOMEN  
EUROGUIDANCE-KESKUS JA SEN ON  

SUUNNITELLUT OHJAUKSEN OPISKELIJA  
MIRKKA PULKKINEN  HARJOITTELUJAKSOLLAAN.




