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Kansainvälinen työelämäjaksoni tapahtui 8.3.–4.4.2014
Espanjassa, Escola Oficial idiomas de Ourensessa, joka
on kielikoulu. Opiskelin siellä jakson aikana englantia.
Lisäksi etsin JEDU:n opiskelijoille työssäoppimispaikkoja,
tutustuin espanjalaiseen erityisopetukseen sekä koulun
hallintoon ja laatujärjestelmään. Olin myös mukana
koulutyössä useiden eri englannin opettajien tunneilla ja
pidin niillä toistakymmentä esitelmää aiheesta ”Talking
about Finland”. Kaksi kertaa pidin myös opettajille
suunnatun ”Education in Finland” esityksen
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1. YHTEENVETO
Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymän (Jedu) strategisia painopistealueita vuosina 2012 –
2014 ovat mm. kansainvälisyys, työelämäyhteydet, henkilöstön osaamisen ja
työhyvinvoinnin kehittäminen ja oppimisprosessin laatu. Jedun kansainvälisyys
strategian lähivuosien painopisteenä on kehittää opiskelijoiden ulkomaanvaihtojen
sisältöä niin, että jatkossa ammattiosaamisen näyttöjä voidaan toteuttaa useissa
ulkomaisissa työssäoppimispaikoissa.
Jedu hakee aktiivisesti kansainvälistymiseen rahoitusta mm. Leonardo, Comenius ja
Grundvik -ohjelmista, Euroopan Unionista (ESR-hankkeet) sekä Opetushallituksesta.
DEMOKAM 3 on Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymän Leonardo da Vinci liikkuvuushanke (2012–2014), jolla pyritään parantamaan työssäoppimista ja ammattiosaamisen
näyttöjä ulkomailla sekä lisäämään henkilöstön kielitaitoa. Näistä lähtökohdista käsin
olin kansainvälisellä työelämäjaksolla 8.3.–4.4.2014 Espanjassa Escola Oficial idiomas de
Ourensessa, joka on kielikoulu. Opiskelin jakson aikana englantia, sekä hieman
ranskaa. Lisäksi etsin opiskelijoille työssäoppimispaikkoja, tutustuin espanjalaiseen
opinto-ohjaukseen ja erityisopetukseen sekä koulun hallintoon ja laatujärjestelmään.
Olin mukana myös koulutyössä useiden eri englannin opettajien tunneilla ja pidin niillä
toistakymmentä esitelmää (eri ryhmille) aiheesta ”Talking about Finland”. Kaksi kertaa
pidin myös opettajille suunnatun ”Education in Finland” esityksen keskusteluineen.
Kuva. Escola Oficial idiomas de Ourense, jossa olin
kansainvälisellä työelämäjaksolla.

2. TAVOITTEET JA TEHTÄVÄT
Jedun kansainvälisen toiminnan tavoitteena on kansainvälisiä oppilaitos- ja
työelämäyhteyksiä, sekä parantaa henkilökunnan ja opiskelijoiden kielitaitoa. Vieraiden
kielten opiskelu ja tieto- ja viestintätekniikkaan liittyvien sisältöjen, opetusmenetelmien
ja toimintatapojen kehittäminen kuuluvat myös Leonardo da Vinci ohjelman
toiminnallisiin tavoitteisiin. DEMOKAM 3 / Leonardo da Vinci liikkuvuushankkeen
(2012–2014), tavoitteisiin liittyen omat tavoitteeni jaksolle olivat:
- parantaa omaa englannin kielitaitoa
- tutustua espanjalaisen koulun laatujärjestelmään
- tutustua espanjalaiseen opiskelijahuoltoon ja/tai opinto-ohjaukseen ja
erityisopetukseen
- etsiä Espanjasta työssäoppimispaikkoja Jedun/ Piippolan ammatti- ja
kulttuuriopiston opiskelijoille
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Oman englannin kielen parantaminen oli itselle vaihdon 1. tavoite. Opiskelin englantia
Espanjassa Escola Oficial idiomas de Ourensessa. Englannin kielen parantaminen palveli
myös Piippolan ammatti- ja kulttuuriopiston opiskelijoiden työssäoppimista ulkomailla
ja opiston kansainvälistymistä. Lisäksi työni opiston laatukoordinaattorina avartui
espanjalaisten laatujärjestelmään tutustumalla. Espanjalainen opinto-ohjaus ja
erityisopetus kiinnostivat itseäni erityisopettajana luonnollisesti myös. Opiskelijoille
sopivien työssäoppimispaikkojen etsiminen oli haastavaa (koska työskentelykieleksi
edellytettiin englantia), mutta mielenkiintoista. Lisäksi olin mukana koulutyössä useiden
eri englannin opettajien tunneilla kertomassa opiskelijoille Suomesta ja suomalaisesta
koulutusjärjestelmästä. Tein näitä tunteja varten esitelmän otsikolla ”Talking about
Finland”. Kaksi kertaa pidin myös opettajille suunnatun ”Education in Finland”
esityksen keskusteluineen.
Kuva. Salesian katolinen (perus)koulu.

3. TULOKSET / OPIT
Pidin matkan aikana blogia, joka löytyy helpoimmin googlaamalla openopiksi, joka
viittaa blogini nimeen OpenOpiksi. Blogin osoite on openopiksi.blogspot.fi
Ensimmäinen viikko 10.–14.3.
Ensimmäinen viikko kohteessa meni aika pitkälle taloon ja sen toimintoihin
tutustumiseen, sekä omien kieliopintojen aloittamiseen ja niillä opiskeluun.
Ensimmäisellä viikolla suunnittelimme yhdessä rehtori Nancy Casiellesin kanssa
minulle myös jakson aikataulua eri kohteisiin, työssäoppimispaikkojen etsimiseen ja
kielikoulun sivupisteisiin tutustumiseen liittyen. Lisäksi sain aikaa tehdä omia esityksiäni
tulevia luokkavierailuita ajatellen. Valmistin PowerPoint esityksen Suomesta otsikolla
”Talking about Finland”, jossa kerroin lyhyesti suomalaisesta yhteiskunnasta,
vuodenajoista, saunasta, joulupukista ja suomalaisesta koulutusjärjestelmästä. Lisäksi
minua pyydettiin kertomaan opettajille suomalaisesta koulutusjärjestelmästä, joten
valmistelin opettajille suunnatun ”Education in Finland” esityksen keskusteluineen.
Opettajia kiinnosti erityisesti se, miksi suomalaiset menestyvät niin hyvin Pisa
tutkimuksissa. Sen vuoksi tutustuin myös tutkimuksiin, joita on tehty Pisasta.
Molemmat esitykset ovat saatavissa allekirjoittaneelta, jos aiheet kiinnostavat muitakin
tai niille on käyttöä muilla kansainvälisillä vaihdoilla.
Viikon oppi: Aikaa tutustumiseen on hyvä varata. Lisäksi oman työpisteen ja
tietokoneen saaminen mahdollisti oman työn valmistelua. Pystyin siis tekemään
englannin kieliset esitelmäni työaikana työpaikalla. Tämä teki oleskelustani luontevaa.
Minulla oli aina omaa/ luontevaa työtä tehtävänä, joten en ollut liikaa vaivaksi muille.
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Toinen viikko 17.–21.3.
Toinen viikko oli jo melko kiireinen sillä, silloin minulla oli jo ohjelmassa paitsi omaa
opiskelua myös vierailuja eri opettajien englannin tunneilla pitämässä ”Talking about
Finland” tunteja. Lisäksi kävin etsimässä työssäoppimispaikkoja eri kohteissa.
Tiistaina 18.3 olin koulussa kahdessa eri luokassa kertomassa opiskelijoille Suomesta.
Pidin molemmissa luokissa noin tunnin mittaisen esityksen, jonka aiheena oli "Talking
about Finland". Kerroin lyhyesti asioita Suomen historiasta, vuodenajoista, saunasta,
joulupukista ja koulutusjärjestelmästä. Opiskelijat olivat hyvin kiinnostuneita aiheesta ja
kyselivät näistä ja muistakin aiheista paljon. Suomalaisessa koulutusjärjestelmässä
eniten ihmetytti koulun myöhäinen aloitusikä. Espanjassa alakoulu alkaa kolme
vuotiaana. Eräs opiskelija kysyi myös, että missä suomalaiset oppivat lukemaan, kun
aloittavat koulun niin myöhään? Vastasin tietysti, että KOULUSSA :)
Keskiviikkona 19.3 vuorossa oli työssäoppimispaikkojen etsintä opistomme
opiskelijoille. Kävin kolmessa eri kohteessa:
 katolilaisessa (perus)koulussa (= Colegio Maria Auxilidora = Salesian School)
 vanhainkodissa (= Residencia Geriatros Ourense)
 lasten ja nuorten teatteri-/draamakoulussa (= Municipal Theatre School)
Teatterikoulu oli lupaavin paikka sikäli, että sen vetäjä Thelma-Joy Putnam on
alunperin britti eli puhui luonnollisesti erinomaista englantia. Siellä olisi myös
puvustusta, lavasteiden tekoa ym. opiskelijoillemme hyvin sopivaa työtä eniten tarjolla.
Thelma oli oikein innokas yhteistyöhön, mutta tarvitsee asiaan vielä esimiehensä luvan,
johon hän pyysi olemaan yhteydessä. Salesian koulun rehtori (Isä Lupi Pena) oli valmis
heti yhteistyöhön. Vanhainkodin johtaja Jose Manuel Solla Torres pyysi palaamaan
uudelleen asiaan, kun on ensin keskustellut oman esimiehensä kanssa asiasta. Hän piti
kuitenkin ajatusta suomalaisista opiskelijoista/työssäoppijoista hyvin kiinnostavana.
Loppuviikko kului paikallisten kollegoiden työtä seuraillen (=job shadowing). Torstaina
21.3 tapasin IES Universidade Laboral koulun erityisopettajan Anxelesin, jonka
työpäivää
erityisopettajana
paikallisessa
yläkoulussa
seurasin.
Espanjassa
erityisopetustunteja ja erityisopettajia on ilmeisen vähän Suomeen verrattuna.
Anxelesin mukaan heillä(kin) on suuri resurssipula erityisopetuksessa. Päällisin puolin
opetus luokkatilanteessa näytti hyvinkin samanlaiselta kuin Suomessa.
Perjantaina (22.3.) vierailin Celanovan kylässä, jossa sijaitsee Ourensen Escola oficial
de idiomas koulun sivupiste. Se tarkoittaa kahdessa luokassa annattavaa kielten
opetusta, eli kahden opettajan työskentelyä Celanovan kylässä. Jälleen sain todeta, että
espanjalainen "kylä" voi muistuttaa meikäläisittäin pikkukaupunkia. Nämä kielikoulun
kaksi luokkaa ovat entisessä luostarissa, jossa nykyään toimii myös Celanovan
peruskoulu. Melko hulppea oppimisympäristö! Pidin Celanovassa jälleen ”Talking
about Finland” esityksen englannin kielen opiskelijoille.
Viikon oppi: Silmiinpistävin ero espanjalaisessa erityisopetuksessa oli ehkä se, että
oppilaat eivät vielä yläkoulussa välttämättä osanneet kunnolla kirjoittaa (jos olivat
esim. romanitaustaisia) ja toisaalta oppikirjojen puute, sillä opiskelu tapahtui pääasiassa
monisteita hyödyntäen. Suomeen verrattuna oli iso ero myös kuurojen oppilaiden
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opetuksessa, sillä Espanjassa heille opetetaan viittomakieltä varsin myöhään (lähellä
yläkouluikää), eivätkä vanhemmatkaan yleensä osaa viittomakieltä. Tämä on merkittävä
este kuurojen opiskelulle, sillä myöskään kuurojen kouluja ei ole.
Henkilökohtainen kontakti on tärkeä uusien työssäoppimispaikkojen etsimisessä
ulkomailla. Lisäksi olisi hyvä olla yhteinen kommunikointikieli, jota molemmat
osapuolet puhuvat sujuvasti. Itselläni oli onneksi apuna "tulkki" eli kielikoulun rehtori
Nancy Casielles, joka tulkkasi asiani espanjaksi Salesian koululla ja vanhainkodilla. Myös
englanninkieliset käyntikortit sekä esitteet Jedusta/ opistostamme ja työssäoppimisesta
olivat tarpeen! Lisäksi Jedun ”markkinointimateriaali” eli pienet lahjat
(matkalaukkuvyöt, tuubihuivit, pikku pyyhkeet jne.) työssäoppimispaikkojen
kontaktihenkilöille
olivat
mukava
tapa
kiittää
ystävällisyydestä
ja
yhteistyöhalukkuudesta.
Kolmas viikko 24.–28.3.
Kolmas viikko alkoi toimistotyöllä ja opettajille suunnatun esityksen viimeistelyllä,
minua oli nimittäin pyydetty Salesian kouluun kertomaan suomalaisesta
koulutusjärjestelmästä (ja PISA menestyksestä). Keskiviikkona 26.3 tutustuin taas
yhteen koulun sivupisteeseen ja Rivadavian kylään Laura opettajan johdolla. Pidin
"Talking about Finland" session parille Lauran luokalle, minkä lisäksi katselimme kylän
nähtävyyksiä Lauran kanssa. Opiskelijat olivat jälleen hyvin kiinnostuneita Suomesta ja
kyselivät kaikenlaista alkaen suomalaisten tyypillisistä aterioista ja päätyen poliittiseen
järjestelmään ja hallituksen kokoonpanoon sekä revontuliin.
Torstaina 27.3 ohjelmassani oli jälleen työssäoppimispaikkojen etsintää
opiskelijoillemme. Kävin tutustumassa paikalliseen taidekouluun (= Escola de Arte e
Superior de Deseno de Ourense), joka voisi olla ehkä työssäoppimisen sijaan parempi
paikka valinnaisten opintojen suorittamiseen. Koulussa oli nimittäin paljon samanlaisia
oppiaineita kuin Piippolan ammatti- ja kulttuuriopistossa, esim. graafinen suunnittelu,
sisustussuunnittelu ja valokuvaus. Koulun johtaja Cesar Taboada Varela oli hyvinkin
halukas yhteistyöhön, sillä heillä oli koulussa paljon kansainvälistä toimintaa ja
opiskeljoita, joita on ollut joskus jopa Suomesta. Cesar puhui myös englantia, joten
hän esitteli minulle koulun aika perusteellisesti. Koululla on hyvät nettisivut, joita
kannattaa käydä vilkaisemassa: www.escolarte.com/en
Kuvat. Escola de Arte e Superior de Deseno de Ourense (taidekoulu).
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Torstaina illalla kävin vielä Salesian koulussa, joka jo aikaisemmin lupasi ottaa
opiskelijoitamme vastaan työssäoppimisjaksoille. Nyt tapasin opettajia ja kerroin heille
suomalaisesta koulutusjärjestelmästä sekä tutustuin tarkemmin koulun toimintaan ja
alakoulun johtajaan Albertoon. Hän puhui englantia paremmin kuin rehtori, jonka
tapasin jo aikaisemmin. Alberton mukaan meidän viriketoiminnanohjaajaopiskelijat
voisivat hyvin työskennellä heidän alakoulunsa luokissa, joissa on paljon taide-,
askartelu- ja käsityöaineita sekä kaksikielistä espanja-englanti "kielikylpyä" samalla.
Viikon oppi: Espanjalainen koulutus vaikutti paitsi mielenkiintoiselta, myös hyvin
korkealaatuiselta. Luokat olivat teknisesti hyvin varusteltuja (mm. smartboard
peruskoulun kaikissa luokissa), jopa alakoulun kaikissa luokissa. Suomalaista
koulutusjärjestelmää arvostetaan edelleen yleisesti. Onneksi olin varustautunut
englanninkielisillä koulutusjärjestelmämme esitteillä sekä työstänyt aiheesta pari
esitystä niiden pohjalta. Kannattaa siis varautua kertomaan suomalaisesta
koulutusjärjestelmästä, se (varsinkin Pisa mainetta niittänyt peruskoulu) tuntuu
kiinnostavan
kaikkia.
Oman opistomme markkinoinnissa kannattaisi miettiä FB-sivujen lisäksi koulun blogia,
joka kertoisi esim. koulun toiminnasta vähän syvällisemmin, erilaisista projekteista ja
opiskelijoiden töistä jne. Idea tuli tietysti suoraan paikallisesta taidekoulusta...
Neljäs viikko 31.3.–2.4.2014
Neljäs viikko toi väkisin mieleen jo lähestyvän kotimatkan, koska jouduin Lufthansan
lentolakon ”uhriksi” eli paluulentoni peruttiin. Onneksi sain järjestymään paluulennon
samalle päivälle, mutta toisella lentoyhtiöllä. Tiistaina 1.4 vierailin vielä yhdessä
Ourensen kielikoulun sivupisteessä eli Caraballinon kylässä. Siellä opetus järjestettiin
paikallisen yläkoulun tiloissa, jossa työskenteli kaksi englannin opettajaa, kahdessa eri
luokassa. Pidin molemmissa "Talking about Finland" esitykseni. Keskiviikko ja torstai
(2.-3.4) olivat jo jäähyväisten jättämisen aikaa, sillä tapasin useita eri opettajia, joiden
luokissa olin vieraillut ja vaihdoimme osoitteita sekä yhteystietoja keskenämme.
Keskiviikkoa tutustuin kuitenkin vielä tarkemmin koulun englannin osastoon ja
keskustelin sen ”osastonjohtajan” kanssa koulun laatutyöstä, hallinnosta ja koulutyön
organisoinnista.
Viikon oppi: Kannattaa seurata uutisia, kun matkustaa. Lentolakkoon ei toivottavasti
monesti törmää, mutta nopea toiminta kannattaa näemmä, sillä lippujen hinnat
kohoavat nopeasti muilla yhtiöillä ainakin niillä reiteillä, jotka ovat lakon vuoksi
peruuntuneet. Lentoliput kannattaa ostaa luottokortilla ja suoraan lentoyhtiöltä
itseltään, näin rahansa saa nopeimmin takaisin.
Espanjassa kouluilla ei yleisesti ole laatujärjestelmiä, eikä velvoitetta niiden tekemiseen.
Silti toimintaa arvioidaan monin tavoin. Esimerkiksi rehtorit ovat määräaikaisia aina 4
v. kerrallaan. He voivat uusia paikkansa kolme kertaa, jos saavat toimintansa
arvioinnista koulun opettajilta ja henkilökunnalta riittävän hyvän arvion.

SIVU 6

4. RESURSSIT
Pidin neljän viikon aikana 12 eri esitystä koulun opiskelijoille, eri englannin opettajien
tunneilla, aiheesta ”Talking about Finland” (yhteensä n. 150 opiskelijaa). Aiheeseen
liittyi luonnollisesti myös lyhyt Piippolan ammatti- ja kulttuuriopiston sekä Jedun
esittely. Lisäksi pidin kahdelle eri opettajaryhmälle (yhteensä n. 30 opettajaa) esityksen
aiheesta Education in Finland. Molemmat aiheet herättivät runsaasti keskustelua ja
yleisesti Suomesta ja suomalaisesta koulutusjärjestelmästä oltiin hyvin kiinnostuneita.
Vierailin neljässä eri opiskelijoillemme sopivassa työssäoppimispaikassa, jotka olivat
myös kiinnostuneita ottamaan vastaan opiskelijoitamme työssäoppimisjaksoille. Nämä
paikat olivat:
 Colegio Maria Auxilidora (Salesian katolinen peruskoulu ja lukio)
 Residencia Geriatros Ourense (vanhainkoti)
 Municipal Theatre School (Ourensen lasten ja nuorten draamakoulu)
 Escola de Arte e Superior de Deseno de Ourense (taidekoulu)
Lisäksi opiskelin itse englantia 3 x viikossa, aina 1,5 h kerrallaan. Aluksi opiskelin myös
ranskaa 3 x viikossa, aina 1,5 h kerrallaan. Ohjelmassani oli myös useita epävirallisia
tapaamisia eri opettajien kanssa sekä vierailu paikallisessa yläkoulussa, jossa vietin
päivän tutustuen koulun erityisopetukseen.

5. ITSEARVIOINTI
Omat tavoitteeni jaksolle toteutuivat erinomaisesti. Sain kaikkiin tavoitteisiin
vastinetta, vaikka laatujärjestelmän tekeminen oppilaitoksiin oli jotain, mitä Espanjasta
ei löytynyt. Englannin kielen opiskelu onnistui parhaiten, sillä kävin englannin tunneilla
ja koska en itse puhu espanjaa sain englantilaista kielikylpyä koko ajan. Huomasin
ensimmäisen viikon jälkeen, että oma ajattelukin alkoi sujua englanniksi.
Työssäoppimispaikkojen etsiminen voi olla haasteellista, jos ei itse puhu paikallista
kieltä, pelkkä englanniksi kommunikointi voi olla kynnys paikallisille yrityksille ottaa
vierailijaa ja/tai opiskelijoita vastaan. Henkilökohtainen kontakti on tärkeä uusien
työssäoppimispaikkojen etsimisessä ulkomailla. Lisäksi olisi hyvä olla yhteinen
kommunikointikieli, jota molemmat osapuolet puhuvat sujuvasti. Itselläni oli onneksi
apuna "tulkki" eli kielikoulun rehtori Nancy Casielles, joka tulkkasi asiani espanjaksi
Salecian koululla ja vanhainkodilla. Myös englanninkieliset käyntikortit sekä esitteet
Jedusta/ opistostamme ja työssäoppimisesta olivat tarpeen samoin kuin pienet Jedun
lahjat (tuubihuivit, matkalaukkuvyöt, muistitikut ja pienet pyyhkeet). Ne olivat myös
kevyitä kantaa mukana.
Ohjelmani oli 2. viikolla tiivis ja viikonlopun seuraelämä vilkasta, joten huomasin jo
kaikesta mukavasta ja kiinnostavasta huolimatta kaipaavani lisää omaa aikaa ja lepoa.
Kolmantena viikkona sairastuinkin flunssaan, mikä saattoi osittain johtua liian rankasta
ohjelmasta. Kannattaa siis välillä varata aikaa ihan vain itselleen (esim. viikonloppuisin),
varsinkin jos tarkoituksena on myös opiskella vierasta kieltä.
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Espanjalainen koulutus vaikutti paitsi mielenkiintoiselta, myös hyvin korkealaatuiselta.
Luokat olivat teknisesti hyvin varusteltuja (mm. smartboard), jopa alakoulun kaikissa
luokissa. Koulut olivat muutenkin tietoteknisesti hyvin varusteltuja, silti taidekoulussa
käsityön osuus oli myös näkyvästi esillä. Suomalaista koulutusjärjestelmää arvostettiin
Espanjassa edelleen yleisesti. Onneksi olin varustautunut englanninkielisillä
koulutusjärjestelmämme esitteillä sekä työstänyt aiheesta pari Power-Pointia niiden
pohjalta. Kannattaa siis varautua kertomaan suomalaisesta koulutusjärjestelmästä,
koska se (varsinkin Pisa mainetta niittänyt peruskoulu) tuntuu kiinnostavan kaikkia.
Ammattiosaamisen näytöt (vocational skills demonstration), työssäoppiminen (onthe- job learning) ja aikuisten näyttötutkinnot (competence- based qualification) voivat
olla vieraita käsitteitä, joten niiden selittämiseen kannattaa varautua, pelkkä
englanninkielinen termi voi olla vieras.
Kuva. Näkymä Bayonan rantabulevardilta, jossa vierailin 1. viikonloppuna.
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