Kutsumme kaikki koululaiset ilmaiseen kouluchattiin 20. syyskuuta 2017:

Lähetä oppilaasi matkalle Pohjoismaihin
20. syyskuuta 2017 voivat koululuokat kaikkialla Pohjoismaissa taas kerran osallistua ilmaiseen Pohjolan
kouluchattiin ja osallistua samalla löytöretkelle Pohjoismaihin. Se tapahtuu Norden-yhdistysten liiton
opetusalustalla www.nordeniskolen.org, jossa chatti on tänä vuonna jaettu kahteen osaan: Geojahti 3.–6. luokkalaisille klo 10-12 Keski-Euroopan aikaa ja Kyselytunti 7.–10. -luokkalaisille klo 12-14 Keski-Euroopan
aikaa.
Klikkaa tästä ja lue Pohjolan kouluchatista ruotsiksi, norjaksi, suomeksi, islanniksi, grönlanniksi, fääriksi ja
saameksi.

Lisää luokkasi ilmaiseksi mukaan täällä: www.nordeniskolen.org ja lähetä heidät löytöretkelle Pohjoismaihin
Pohjolan kouluchatissa 20. syyskuuta 2017.

Pohjolan kouluchatti on jokavuotinen ja ilmainen kaikille Pohjoismaiden peruskoululaisille: Tuhansia
lapsia ja nuoria chattailee pitkin Pohjoismaita videon kautta keskenään kiertävässä keskustelussa,
jossa et voi ikinä tietää kuka tulee seuraavaksi ruudulle ja mistä maasta he tulevat!
Mikäli haluat ilmoittaa oppilaasi mukaan chattiin, voit tehdä sen täällä Nordeniskolen.org -sivulla.
Chatti, joka on tarkoitettu 3.–6. -luokkalaisille on nimeltään Geojahti: Oppilainen tulee arvata, missä
Pohjoismaassa toiset chatin osallistujat ovat – ainoastaan kysymällä kyllä/ei-kysymyksiä. Tällä tavalla
oppilaat saavat mahdollisuuden harjoittaa korvaansa ymmärtää paremmin naapurikieliä norjaa,
ruotsia ja tanskaa. Samalla he saavat uutta tietoa Pohjoismaiden maantiedosta, kulttuurista ja
kielistä. Voit myös tulostaa kartan, johon oppilaat voivat merkitä kohtaamansa ihmiset eri
Pohjoismaissa.

Chatti, joka on suunnattu 7.–10. luokille, on nimeltään Kyselytunti: Se on uusi konsepti, jossa
oppilaat kaikkialta Pohjoismaista tapaavat toisiaan ja esittävät toisilleen kysymyksiä, joiden avulla
selvitetään yhtäläisyyksiä ja eroavaisuuksia eri Pohjoismaiden välillä. Kyselytunnilla oppilaat
valmistavat toisilleen kysymyksiä sellaisista aiheista, jotka he itse valitsevat ja joista he haluavat
tietää lisää. Kyselytunnin jälkeen luokassa voidaan oppilaiden kesken jakaa tietoa siitä, mitä on olla
nuori eri Pohjoismaissa.
Oppilaat päättävät itse tahdin – kun he painavat ruudulla 'Seuraava' -nappia, tapaavat he uusia
oppilaita satunnaisesta Pohjoismaasta.
Chatti tapahtuu verkossa www.nordeniskolen.org -sivustolla. Sinun ei tarvitse ilmoittautua erikseen
mukaan eikä sinun tarvitse tehdä erityisiä teknisiä toimenpiteitä. Tarvitset vain tietokoneen,
kameran, mikrofonin sekä kuulokkeet ja Firefoxin tai Google Chromen käyttöä. Tabletteja tai
älypuhelimia ei valitettavasti voi käyttää. Chatti on optimoitu vuonna 2017, joten luotettavuus on
ensisijalla. Kokeile laitteitasi täällä 1. syyskuuta alkaen <link>, sillä paikalliset palomuurit tms. voivat
aiheuttaa ongelmia yhteydessä.
Kouluchatti ja opetusalusta nordeniskolen.org ovat Pohjoismaiden ministerineuvoston rahoittamia
Pohjolan kouluchatti on Pohjoismaisen kieliyhteistyön koordinointiyksikön tukema. Nordeniskolen.org

tarjoaa maksutonta opetusmateriaalia ja aktiviteetteja kouluille kaikkialla Pohjolassa.
Huom: Lisää profiilisi ja luokkasi nordeniskolen.org -sivustolle ennen 20. syyskuuta, jotta välttät
viivästymisen verkon ylikuormituksen vuoksi.

UUSI SKAM-OPETUSMATERIAALI 1. LOKAKUUTA
Syyskuussa palaamme asiaan lisätiedolla uudesta ja jännittävästä SKAM-materiaalista, jonka tulet
löytämään 1. lokakuuta alkaen nordeniskolen.org -oppimisportaalista.
Portaalista löydät jo nyt paljon jännittäviä ja maksuttomia oppimateriaaleja, joita sinä ja luokkasi
voitte käyttää kun työskentelette naapurikielien ja pohjoismaisten teemojen parissa. Sivustolla on
hauskoja pelejä, pohjoimaista kirjallisuutta, filmejä, lauluja, kilpailuja, ystäväluokka-aktiviteetteja
ja poikkitieteellisiä hankkeita.

Yhteystiedot:
Lisätietoa saa täältä: Ohjelmajohtaja Thomas Henriksen, puh. +4526116267,
thomas@fnfnorden.org

Lehdistökuvat vapaaseen käyttöön täältä
Katso Pohjolan kouluchatin esittelyvideo täällä
Lisää itsesi nordeniskolen.org -sivustolle täällä
Seuraa Norden i Skolenia Facebookissa täällä

Tietoa:
•

•

Pohjolan kouluchatti on ollut olemassa vuodesta 2015 saakka nordeniskolen.org –sivustolla.
Sivulla on ilmaista opetusmateriaalia peruskouluille. Materiaalin on tuottanut Nordenyhdistysten liitto ja hanketta rahoittavat Pohjoismaiden ministerineuvosto ja Pohjoismaisen
kieliyhteistyön koordinointiyksikkö.
Pohjolan kouluchatin päämääränä on tukea yhteispohjoismaista kielen ja kulttuurin
ymmärrystä.

•

Norden-yhdistysten liitto (FNF) on kansallisten Norden-yhdistysten sekä Norden-yhdistysten
nuorisoliiton (FNU) yhteistyöelin. Norden-yhdistysten liiton päätehtävänä on koordinoida
kansallisten yhdistysten yhteisiä etuja, jotka liittyvät pohjoismaisen kansalaisyhteistyön
vahvistamiseen sen kaikilla tasoilla ja tehdä samalla töitä tiiviimmän pohjoismaisen yhteistyön
vahvistamiseksi.

•

FNF näkee kielen ja kulttuurin ymmärtämisen ja rajat ylittävän dialogin perustaviksi
elementeiksi Pohjolan alueellisessa vahvistamisessa.

