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        Erasmus + KA2 projekti Inspired by health 

                      Kaksivuotinen neljän maan yhteistyöprojekti jatkuu …
    
syksyllä 2018 Valencia ja keväällä 2019 Lund
 



International ambassadors 

International Ambassadors-toiminta jatkuu koulussamme ja uusia jäseniä voi 
tulla mukaan, lisätietoja Krista Kindt-Sarojärvi.  (KA07 ja KA08)



Kansainvälisyyden ja kulttuurientuntemuksen  
opintokokonaisuus (alleviivatut tänä vuonna tarjolla) 

KA01 Matkailu globaalissa maailmassa
KA02 Globalisaation historia
KA03 Helsinki - kulttuurien kaupunki
KA04 Luontoon! (esim. 2018 kohteena Kilpisjärvi)
KA05 Yrittäjyys ja globaali talous
KA06 Monikulttuurisuus ja monikulturalismi Suomessa
KA07 ja KA08 Projektikurssit (esim. kansainväliset 
leirikoulut ja IA-toiminta)



Kansainväliset leirikoulut  

● Kaikista leirikouluista saa lukiokurssin, jos suorittaa kaikki annetut 
tehtävät ja käyttäytyy moitteettomasti. (KA07 ja KA08)

● Kansainvälinen toiminta on koulun toimintaa, ei turismia!

● Opiskelijat valitaan koulumenestyksen ja aihepiirien kiinnostuksen 
mukaan. Kaikkiin leirikouluihin tehdään kirjallinen hakemus. 

● Samat opiskelijat eivät välttämättä pääse useaan leirikouluun mukaan.



SYKSY 2018



Pietarin leirikoulu 

  Pietarin keskusta Unescon maailmanperintökohteena
  
  Vastuuopettajat Irja Nykänen ja Kirsi Saloheimo

                                        30.8.-2.9.2018



Kilpisjärvi / Tromssa leirikoulu KA04 kurssi

Vastuuopettajat Tarja Tolvanen Kaisa Kangas

Luonnontiedepainotteinen (bi/ge)

        26.8.-31.8.2018 



Valokuvaus Madridissa 

Vastuuopettajat Annukka Kosonen ja Kirsi Saloheimo

         Leirikoulussa tehdään valokuvaprojekti paikallisen  
         koulun opiskelijoiden kanssa. 

                               28.9-3.10.2018



Tarton leirikoulu 

 Vastuuopettajat Irja Nykänen ja Kaisa Kangas

Leirikoulu keskittyy historiaan ja maantieteeseen 
ja biologiaan. 

Käymme mm. Viron uudessa kansallismuseossa ja 
luonnonpuistossa. 

5.10.-7.10.2018



Anne Frank - Taide, Historia & Kirjallisuus 
(Amsterdam)

Vastuuopettajat:  Krista Kindt-Sarojärvi ja Minna 
Strömberg. 
              

Leirikoulu keskittyy  taiteeseen, historiaan ja  
kirjallisuuteen. 
       
Kurssilaiset lukevat kirjan englanniksi.

12.-16.11.2018 



KEVÄT 2019

Suunnitteilla olevat leirikoulut,  rahoitus vielä avoin



Englannin puhekurssi Dubliniin (maaliskuu 2019)

● yhteistyökurssi Luonnontiedelukion kanssa

● max 10 opiskelijaa/koulu

● vastuuopettaja Alppilassa Krista Kindt-Sarojärvi

● majoitus hostellissa

● ensisijaisesti ensimmäisen vuoden opiskelijoille

● hinta-arvio n. 500 euroa (4-5 yötä, sisältää lennot, majoituksen, 
liput/opastukset turistikohteisiin)

Pääsyvaatimus: pystyt puhumaan englanniksi 24/7, opiskelumyönteinen 
asenne.



Rooman leirikoulu

● max 20 opiskelijaa
● vastuuopettajat Jouni Rasa ja Pekka Niemi
● majoitus hotellissa
● ajankohta huhti-toukokuu 2019
● hinta-arvio 600 euroa (viisi yötä)

Pääsyvaatimus: 2. vuosiasteen opiskelijoille. 

Teema: eurooppalaisen kulttuurin juurilla. Historia, 
uskonto ja rakennettu kulttuuriympäristö. 



Lontoon leirikoulu

● max 25 opiskelijaa (1-vuosikurssin opiskelijoille)
● vastuuopettajat Timo Jaatinen ja Antti Vesivalo

Leirikoulussa tutustutaan Iso-Britannian historiaan, yhteiskuntaan ja asemaan 
Euroopassa. 

Ennakkotehtävät painottuvat yhteiskunnan toimintaan, poliittisiin 
järjestelmiin ja ajankohtaiseen brexit-sopimukseen ja sen vaikutuksiin.

Ajankohta: toukokuu 2019. 
Lisätietoja vastuuopettajilta, seuraa Wilmaviestejä!



Hakuaika kevään 2019 leirikouluihin on auki!

Rooma (Jouni Rasa ja Pekka Niemi)

Lontoo (Timo Jaatinen ja Antti Vesivalo)

Dublin (Krista Kindt-Sarojärvi) 

Cern (Markku Lampuoti)

Pietari (Irja Nykänen)

Seuraa  tarkempia ohjeita Wilmasta! 



Pysy ajan hermolla!

https://alppilablog.wordpress.com/international/

Lisätietoa myös Alppilan lukion seinillä
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