
KANSAINVÄLISYYS
LAPPEENRANNAN LYSEON LUKIOSSA



Mitä 
kansainvälisyys on 
Lyseolla?

 “Kansainvälisyys kuuluu kaikille” 
- uusi LOPS 2021

● Tavoitteena, että kaikilla olisi mahdollista osallistua 
kansainväliseen toimintaan lukio-opintojen aikana.

● Kotikansainvälisyyttä
● Eri oppiaineiden omilla kursseilla.

● Erasmus+ ja OPH:n rahoittamat 
kansainvälisyyshankkeet

● Lyseolla myös opettajille omia Erasmus+ KA1 hankkeita 
-koulutusta kansainvälisyyteen ja mahdollisuus 
verkostoitua.

● LUKUVUOSI 2020-2021 KOKEMUKSIA HANKKEIDEN 
VIRTUAALISESTA ETEENPÄIN VIEMISESTÄ.

● YHTEYKSIEN YLLÄPITOA JA PROJEKTITÖIDEN 
TEKEMISTÄ ETÄNÄ.

● AIKA KORONAN JÄLKEEN.
● MATKUSTAMISEN JATKUMINEN SEN OLLESSA 

MAHDOLLISTA.



Mitä hankkeita on 
meneillään?

● Intia yhteistyö jatkuu “East meets West”-> 
Kansainvälistä kiertotaloutta

● Tshernobyl -Mitä ydinvoimasta voi oppia? 
Viiden suomalaisen lukion yhteinen 
oppiainerajat ylittävä kokonaisuus. 

- jatkuvat lukuvuodelle 2021-22.

ERASMUS+ -hankkeet:

● Fete: From Eurodivision to Eurovision 
(2019-2022)

● The Town I want to live in (2018-2021)
● Cool Tour (2019- )

Mukana EU-maita: Espanja, Italia, Bulgaria, 
Puola, Saksa, Portugali, Tsekki

Jatkossa myös oppiaineiden omat kv-kurssit: 
mm. Loistava Firenze

+ Vaihto-opiskelumahdollisuudet



ERASMUS +  
FETE: 

From Eurodivision 
to Eurovision

● Mukana Puola, Italia, Bulgaria ja Espanja.
● Lyseo on pääkoordiaanttorina.
● Projektissa vieraillaan jokaisessa osallistujamaassa ja 

lisäksi työskennellään etänä eTwinning-ympäristössä.
● Projektissa tutustutaan Maahanmuuttopolitiikkaan ja sen 

näkymiseen arjessa eri puolilla Eurooppaa. Projektissa 
verrataan mm. työllistymismahdollisuuksia ja 
yrittäjyyden tukemista, sekä erilaisia yhteiskuntaan 
intergoitumisen tukimuotoja.

●  Projektin tavoitteena on lisätä tietoisuutta 
monikulttuurisesta ympäristöstä ja tutustua 
vaikuttamismahdollisuuksiin EU:ssa.

● Loppuhuipennuksena on tarkoitus vierailla 
EU-parlamentissa Brysselissä.

 e

e-Twinning alustalla jaetaan ajatuksia, raportoidaan tehtäviä ja 
järjestetään live-yhteyksiä etänä.

eTwinning -sivusto

Linkit Lyskarin juttuihin:

https://lyskari.net/erasmus-fete-projektin-aloitus-puolassa/

https://lyskari.net/erasmus-fete-project-continues-in-italy/

...

https://www.etwinning.net/fi/pub/index.htm
https://lyskari.net/erasmus-fete-projektin-aloitus-puolassa/
https://lyskari.net/erasmus-fete-project-continues-in-italy/


Puola
Varsova Kuvassa 

Projektin 
jäsenet
lähtöpäivä



Projektiviikko
Italiassa

Kaikille päiville oli 
oma ohjelma ison 
ryhmän ja 
host-perheen kanssa.

Casertan palatsi

Pompeii

Italialaiset hostit varmisti myös sen, 
että tylsiä hetkiä ei tullut. 
Erilaista iltaohjelmaa oli järjestetty 
paljon.

Matkalla esiteltiin syksyn ja talven 
aikana valmiiksi tehtyjä töitä, mutta 
suurin osa matkasta meni 
seikkaillessa Italian rikkaan 
historian parissa Napolissa ja 
Casertassa. 

Italiassa ensin tutustuttiin oman suomiporukan 
kanssa Napoliin, josta jatkettiin host-perheiden 
luokse.



ERASMUS: The 
Town I want to live 
in

Sirpan dia



INTIA
- Uusi hanke jatkuu ainakin 

vuoden 2021 loppuun.

Kansainvälistä kiertotaloutta - Itä- ja länsi 
verkosto 

Suunnitellaan yhteistyökumppaneiden kanssa kiertotalouteen 
liittyvä tuote, jolle rakennetaan markkinointikampanja Intiaan.

Mukana: Barnes School&Junior Collage, Devlavl ja St.Marks’s Girls 
Senior Secondary School, New Delhi

Lpr Lyseon lukio, Turun Suomalaisen Yhteiskoulun lukio, 
Itä-Suomen koulun lukio 

Yliopisto ja työelämäyhteistyö: LUT, Lab (kiertotalous, 
tuotesuunnittelu), Turun yliopisto, yritys- yhteistyökumppaneita.

Lukuvuosi 2020-2021 ollaan menty säännöllisillä etäyhteyksillä.

Käy katsomassa:
INTIA -BLOGI LUKUVUODELTA 2019-2020
https://spark.adobe.com/page/CHofb7tp07mOQ/

https://spark.adobe.com/page/CHofb7tp07mOQ/


INTIA 2019



2 viikkoa ja 2 eri koulua 



Sisäoppilaitos Devlalissa





Itsenäisyyspäivä Delhissä



Vierailu Suomen suurlähetystöön ja Taj Mahal



Tshernobyl - Mitä 
ydinvoimasta voi 
oppia?

Oppiainerajat ylittävä ilmiöpohjainen 
opintokokonaisuus. (fysiikka, historia, kuvataide)

Hankkeessa perehdytään ydinvoiman menneisyyteen sekä 
siitä saatuihin kokemuksiin ja mahdollisuuksiin 
tulevaisuudessa. Tapaus -esimerkkinä Tshernobylin 
ydinvoimala. 

Mukana: Itä-Suomen koulun lukio (Joensuu, Imatra, Lappeenranta),

Lappeenrannan Lyseon lukio, Lauttakylän lukio,

Turun Klassillinen lukio ja Turun Suomalaisen Yhteiskoulun 
lukio

Yhteistyö: Kiovan yliopisto, Turun yliopisto, LUT, 
Opetushallituksen rahoittama 
Hanke jatkuu vuoden 2021 loppuun huipentuen vierailuun 
Tshernobyliin, Pripjatiin Ukrainaan.

Hankkeelle on jo laitettu alulle blogi, joka täydentyy mukana 
olevien lukioiden tuottamasta materiaalista vielä ensi 
lukuvuoden ajan.

https://tshernobyl.blogspot.com/








Miksi 
kannatti osallistua?

Kenelle voi suositella?

Miten pääsee 
mukaan?

Opiskelijoiden kommentteja: Tähän listaa…

- Mahdollisuus tavata uusia ihmisiä
- Mahdollisuus saada
- Tosi uniikki ja mielenkiintoinen kokemus 


