Kansainvälinen toiminta Sipoon lukiossa
Sipoon lukion yhtenä tavoitteena on kasvattaa opiskelijoista suvaitsevaisia ja aktiivisia
kansalaisia, jotka arvostavat monikulttuurisuutta ja joilla on näkemystä eurooppalaisiin ja
muihin kansainvälisiin tapahtumiin. Koulussamme eletään ajan hermoilla ja eri
oppiaineissa pyrimme seuraamaan sekä kotimaisia että ulkomaisia ajankohtaisia
tapahtumia ja ilmiöitä tässä ajassa.

Suvaitsevaisuuskasvatus näkyy useissa eri oppiaineissa. Siihen liittyviä teemoja ja ilmiöitä
pohditaan mm. yhtä lailla filosofiassa, uskonnossa, historiassa ja yhteiskuntaopissa kuin
vieraiden kieltenkin oppitunneilla. Kansainvälisyyskasvatus näkyy myös muissa koulumme
tapahtumissa ja hankkeissa. Olemme esimerkiksi muodostaneet monivuotisen perinteen
tukea Tansanian ystävyyskoulua taksvärkkipäivänä, ja opiskelijat näkevät konkreettisesti,
että heidän antamallaan avustuksella on merkitystä. Lisäksi olemme aktiivisesti mukana
erilaisissa kansainvälisissä hankkeissa ja tapahtumissa.

Opiskelijoille tarjotaan säännöllisesti mahdollisuutta osallistua mm. kansainvälisiin
projekteihin, joissa olemme mukana yhteistyökumppaneidemme kanssa eri maista.
Vuosina 2016-2018 koulumme on mukana Erasmus+ projektissa nimeltä ’Kulturelle Vielfalt
(er)leben’, jossa on kyse kulttuurillisen monimuotoisuuden kokemisesta ja siinä elämisestä
ja mm. eurooppalaisen identiteetin ja maahanmuuttoteemojen tutkimisesta nykyistä
pakolaiskriisiä sivuten.

Lisäksi kannustamme opiskelijoitamme suorittamaan vaihto-opiskeluvuoden Euroopassa
tai sen ulkopuolella ja laajentamaan kokemuksiaan ja maailmankuvaansa omakohtaisilla
kontakteilla ja yhteydenpidolla samanikäisiin ulkomaalaisiin nuoriin. Koulussamme
tiedotetaan opiskelu- ja koulutusmahdollisuuksista ulkomailla ja vastaanotamme lähes joka
vuosi yhden tai useamman vaihto-opiskelijan opiskelemaan lukioomme. Viime vuonna
lukion arkea rikastutti japanilainen vaihto-opiskelija, Megumi Sakata ja tänä lukuvuonna
2017-2018 vieraanamme on amerikkalainen vaihto-opiskelija Aidan Kask. Katso esittely
koulun blogista: http://lukiosipoo.blogspot.fi/.

Vielfalt (er)leben Erasmus + projekti 20162018
Erasmus + - projekti1 (entinen Comenius) Kulturelle Vielfalt (er)leben. Projektissa on
mukana Suomen lisäksi myös neljä muuta lukiota Hollannista, Saksasta, Italiasta ja
Turkista. Sen teemana on kulttuurillinen monimuotoisuus. Aihetta lähestytään
tarkastelemalla ensin omaa ja eurooppalaista identiteettiä. Projektin aikana tehdään
kulttuurien väliseen kommunikaatioon liittyviä harjoituksia, jotka antavat valmiuksia
opiskelijoille tunnistaa, miten kulttuuri voi vaikuttaa kommunikaatioon ja toimintatapoihin
arjessa. Lisäksi sivutaan maahanmuuttoteemoja ja nykyistä pakolaiskriisiä. Tavoitteena on
muodostaa asioista hallittu kokonaiskuva, jossa nuori itse osaa pohtia omaa rooliaan,
arvojaan ja toimintaansa.
Ensimmäinen projektimatka tehtiin Italian Crotoneen maaliskuussa 2017. Ensisijaisena
kohderyhmänä ovat ykkösluokkalaiset. Toinen tapaaminen oli Saksassa Kamp-Lintfortissa
joulukuussa 2017. Sipoon lukio isännöi kansainvälisiä projektivieraita maaliskuussa 2018.

Menneet kansainväliset projektit ja
tapahtumat 2007 - 2016
kevät 2016

Your Europe Your Say: lukiolaisnuorten kolmepäiväinen
keskustelutilaisuus Euroopan Komissiossa Brysselissä. Kolme Sipoon
lukion opiskelijaa pääsi edustamaan tapahtumassa ruotsinopettaja Satu
Skogsterin ohjauksessa.

kevät 2016

Madrid: espanjan opiskelijoiden viikon mittainen opintoretki
espanjanopettaja Merja Paradan kanssa.

kevät 2015

Madrid: espanjan opiskelijoiden viikon mittainen opintoretki
espanjanopettaja Merja Paradan kanssa.

2011 – 2012 Comenius2: saksankielinen projekti: Entedecke das grüne Europa –
die Jugendlichen erforschen die europäischen Landschaften (Tutki
vihreää Eurooppaa – nuoret tutkivat eurooppalaisia luonnonmaisemia.
Saksanopiskelijat osallistuivat kaksivuotiseen projektiin, jossa oli mukana
meidän lisäksemme Saksa ja Turkki. Suomessa teimme retkiä mm.

Sipoonkorven kansallispuistoon, Emäsalon luonnonsuojelualueelle sekä
Kotkan maretariumiin tutustuaksemme suomalaisiin
luonnonsuojelukohteisiin sekä kasvi- ja eläinlajeihin. Tarkastelun keskiössä
oli myös Itämeri. Saksassa vierailimme Vulkaneifelin luonnonpuistossa ja
Das Hohe Venn’in suojelluilla soilla. Turkissa teimme ekskursioita mm.
Istanbulin Prinssisaarille ja tutustuimme Bosporinsalmen vesistöihin ja
luontoon. Vastuuopettajina toimivat saksan- ja englanninopettaja Anri
Ikäläinen ja englanninopettaja Eero Jussila.

2010

Nordplus: Happy, Smart and Motivated. Projektissa oli mukana Sipoon
lukion lisäksi liettualainen yhteistyölukio Kedainiaista. Tutkimme projektissa
älykkyyttä sen eri muodoissa ja keskityimme erityisesti Howard Gardnerin
tutkimukseen älykkyyden monimuotoisuudesta (multiple intelligences).
Työstimme teemaa mm. draaman ja esitelmien muodossa. Projektikielenä
oli englanti ja vastuuopettajina toimivat englanninopettajat Anri Ikäläinen ja
Eero Jussila.

2009

Comenius-assistentti: saimme vastaanottaa Sipoon lukioon saksalaisen
apuopettajan, Anja Kräglerin, joka toimi vuoden koulullamme monenlaisissa
avustavissa tehtävissä useissa eri oppiaineissa.

2007 – 2008 Comenius: How to use money? Projektissa oli lukiomme lisäksi
yhteistyökumppanit Liettuasta ja Turkista. Teemana oli rahankäyttö.
Keskusteluiden, draaman ja esitelmien avulla opiskelijat pohtivat mm.
rahankäyttöä vapaa-ajalla, mistä raha tulee sekä
hyväntekeväisyysmahdollisuuksia. Projektikielenä oli englanti ja
vastuuopettajina toimivat englanninopettajat Eero Jussila ja Anri Ikäläinen.

Alaviitteet 1 ja 2: Erasmus+ -ja Comenius-projektit ovat CIMO:n rahoittamia
eurooppalaista yhteistyötä lisääviä hankkeita. CIMO on kansainvälisen liikkuvuuden ja
yhteistyön keskus. Matkat ja majoituskulut ovat opiskelijoille ja opettajille järjestön
sponsoroimia.

