
Ohjeita kansainvälisyysopinnot -opintokokonaisuuden

suorittamiseen Sotkamon lukiossa

Kansainvälisyysopinnot -kokonaisuuden suorittaminen Sotkamon lukiossa

Opiskelija voi suorittaa lukio-opintojensa aikana kansainvälisyys -opintojen kokonaisuuden.

Opintokokonaisuus on laajuudeltaan 12-20 opintopistettä. Suorittamisesta myönnetään erillinen

todistus, joka tunnustaa opiskelijan suuntautumisen, kiinnostuksen ja panostuksen

kansainvälisyyteen.

Merkintöjen kerääminen passiin:

Kielten lisäopiskelusta ja kansainvälisyys- ja monikulttuurisuus -teemaisista moduuleista 2 op = 1 KV

-moduuli. Pyydä merkintä moduulin opettajalta passiin.

Laajaan ja lyhytkestoiseen KV-toimintaan liittyvät tehtävät ja tuotokset sekä niihin käytetyn ajan

opiskelija kirjaa itse ylös ja pyytää toiminnasta vastaavalta aikuiselta allekirjoitukset osallistumisen

todisteeksi. Rehtori tai KV.vastuuopettaja hyväksyy toiminnan. Työtunnit muunnetaan moduuleiksi

jäljempänä esitetyn laskentamallin mukaisesti

Mitä voit sisällyttää opintokokonaisuuteen?

Kielten  opiskelu
- vähintään 4 opintopistettä

Kansainvälisyys - ja monikulttuurisuus -teemaiset

moduulit

- vähintään 4 opintopistettä

Syventäviä ja soveltavia vieraiden kielten

opintoja oman koulun, kansalaisopiston ja

Isoverstaan opinnoissa.

Opiskelija suorittaa kansainvälisyys -teemaisia

tieto-, taito- ja taideaineiden moduuleja

Tällaisia kursseja ovat mm. HI6 , GE6 , MU3, UE3,

KU4, YH3

Laaja kansainvälisyystoiminta Lyhytkestoinen kansainvälisyystoiminta

- vähintään 2 opintopistettä

Opiskelija osallistuu kielikursseille,

kv.opintomatkoille ja kv.projekteihin, opiskelee

ulkomailla (6 vkoa= 4 opintopistettä) tai asuu/

on työtehtävissä ulkomailla (2 kk= 2 op)

Opiskelija toimii vaihto-oppilaan

isäntäperheenä (3-12 kk = 2 op)

Opiskelija osallistuu kotikansainvälisyystoimintaan

tai muuhun hyväksyttävään

kansainvälisyysteemaiseen toimintaan (38 h = 2 op)



Millaisia mahdollisuuksia on kielten lisäopiskeluun

Sotkamon lukio Sotkamon kansalaisopisto Isoverstas Moodle (Edugo)

Englanti (A)
● ENA7
● ENA8

Ruotsi (B1)
● RUB16
● RUB17
● RUB10

Saksa (B2)
● SAB31-38

Venäjä (A ja B3)
● VEA1-8
● VEB31-38

Kansalaisopiston vuosittaisen
ohjelman mukaan
-koulu maksaa, mikäli
kurssisuoritus on hyväksytty

Useita kieliä
- koulu maksaa, mikäli

kurssisuoritus on
hyväksytty

Millainen lyhytkestoinen KV-toiminta sopii opintokokonaisuuteen?

Opiskelijan toiminta kv.tehtävissä Opiskelijan kv.tuotokset

● toimii tutorina koulussa olevalle

vaihto-opiskelijalle tai

maahanmuuttajalle.

● osallistuu koulussa järjestettävien

kansainvälisyys -teemapäivien

toteuttamiseen

● osallistuu ulkomaalaisen tai ulkomailla

toimineen/opiskelleen henkilön

pitämälle oppitunnille tai  esitykseen

● osallistuu attasea -toimintaan

● osallistuu kansainvälisen toiminnan

ryhmään

● osallistuu kansainvälisyysprojekteihin

● tuottaa vieraskielisiä juttuja esim. koulun

kotisivuille, kääntää kotisivun juttuja eri

kielille, pitää blogia vieraalla kielellä

● valmistaa

projektityön/esitelmän/tutkielman/portfo

lion vieraalla kielellä tai vieraasta

kulttuurista eri oppiaineiden tunneilla

● työskentelee  jonkin oppiaineen

projektissa ulkomaalaisen opiskelijan

kanssa (esim. www.edu.fi/etwinning)

● Suorittaa YK-liiton Maailmankansalaisen

kypsyyskokeen

● kokoaa Europassin www.europass.fi

http://www.europass.fi/


Millaisia mahdollisuuksia minulla on osallistua koulun tarjoamaan lyhytkestoiseen

kansainvälisyystoimintaan lv 2021 alkaen

Kansainväliset hankkeet:

Espanjan Benavente -hanke

Hankkeen tavoitteena on kansainvälistyminen ja eri maiden kulttuuriin, kieleen, luontoon ja

koulutusjärjestelmiin tutustuminen.

Hanke sisältää kaksi oppilasryhmien liikkuvuutta. 20 opiskelijaa + 2 opettajaa Espanjan Benaventen

koulusta vierailee Sotkamossa ja vastaava määrä koulumme opiskelijoita opettajineen vierailee viikon

Benaventessä.

Opiskelijat vastaavat ohjaavien opettajien kanssa isännöintiviikon järjestelyistä. Koulu tukee

isännöintiä tietyllä summalla. Niihin kuuluu mm. vieraiden majoittaminen, päivittäisen ohjelman ja

yhteisten iltaohjelmien suunnittelu ja toteuttaminen sekä yhteistyökumppaneiden hankkiminen.

Espanjan vierailun suunnittelu, matkajärjestelyjen hoitaminen ja  varojen keruu on osa

kansainvälisyystoimintaa.

Mikäli kiinnostuneita opiskelijoita on enemmän kuin ryhmään mahtuu, opiskelijat valitaan kirjallisten

hakemusten perusteella.

Yhteistyössä kansalaisopiston kanssa pyritään järjestämään espanjan kielen kurssi, jolle halukkaat

voivat osallistua.

Eurooppalaisten koulujen väliset yhteistyöhankkeet

- EU.n rahoittamat opiskelijoiden liikkuvuuksia sisältävät hankkeet

- Lukuvuonna 2021-2023 Think global act local -hanke, jossa mukana opiskelijoita Turkin,

Portugalin, Saksan, Liettuan ja Suomen kouluista.

Muita toimintamahdollisuuksia (kv.tiimi auttaa)

● toimia tutorina koulumme ulkomaalaisille opiskelijoille

● osallistua ideoimaan ja järjestämään koulussamme ulkomaalaisten vieraiden esityksiä ja

luentoja (seuraa Wilma-ilmoittelua).

● osallistua lukion kv. kehittämisryhmään. Ryhmän tarkoituksena on kehittää ja arvioida

kansainvälisyystoimintaa koulussamme.

● osallistua attasea -toimintaan yhteistyötahojemme kautta.

Mahdollisuuksia osallistua kansainvälisyysteemaisten tuotosten valmistamiseen

● tuottaa vieraskielinen juttu koulun kotisivuille

● valmistaa projektityön/esitelmän/tutkielman/portfolion vieraalla kielellä tai vieraasta

kulttuurista eri oppiaineiden tunneilla (ota yhteyttä kurssin opettajaan)

● työskennellä  jonkin oppiaineen projektissa ulkomaalaisen opiskelijan kanssa

● pitää yhteyttä ulkomaalaiseen esim. sosiaalisessa mediassa, Skypessä, sähköpostilla tai

perinteisellä kirjeenvaihdolla

● suorittaa YK-liiton Maailmankansalaisen kypsyyskokeen

● koota Europassin www.europass.fi

http://www.europass.fi/
http://www.europass.fi
http://www.europass.fi/


Millaisia kansainvälisyys-  ja monikulttuurisuus -teemaisia kursseja voin suorittaa lukioaikana?

HI06 . Maailman kulttuurit kohtaavat

Kurssilla perehdytään kulttuurin käsitteeseen ja kulttuurieroja koskevan ajattelun muutoksiin sekä

tarkastellaan, miten suhtautuminen eri kulttuureihin on vaihdellut ajattelun ja yhteiskuntien

rakenteen muuttuessa. Kulttuuri ymmärretään kokonaisvaltaisena käsitteenä. Kurssilla tarkastellaan

eurooppalaisten ja Euroopan ulkopuolisten kulttuurien kohtaamista ja vuorovaikutusta historian eri

aikoina.

GE06. Matkailumaantiede

Kurssin tavoitteena on perehtyä matkailuilmiöön erityisesti paikallisesta ja alueellisesta

näkökulmasta. Kurssin suoritettuaan opiskelija hallitsee keskeiset käsitteet ja hahmottaa matkailun

lähtöalueista, kohdealueista ja matkailureiteistä koostuvana alueellisena vuorovaikutusjärjestelmänä.

Lisäksi opiskelija ymmärtää kansainvälisen ja kotimaanmatkailun edellytyksiä, ilmenemismuotoja

sekä alueellisia, paikallisia ja globaaleja vaikutuksia.

Keskeiset sisällöt:

Kurssi on soveltuvilta osin toiminnallinen kurssi, jonka aikataulu ja aihesisällöt  suunnitellaan

opiskelijoiden mielenkiinnon ja käytettävissä olevien resurssien mukaan. Kurssin toteuttamisessa

hyödynnetään mahdollisuuksien mukaan paikallista osaamista ja tehdään yhteistyötä eri toimijoiden

kanssa.

Teemoja: luontomatkailu, aktiviteettimatkailu, kestävä matkailu, elämysmatkailu ja kulttuurimatkailu,

paikallisuus ja alueellisuus

Kurssin suoritustapoja lähiopetuksen lisäksi voivat olla esim. tutkielma / projektityö / tapahtuman

järjestäminen / materiaalin tuottaminen mediaan tms.

YH03 Suomi, Eurooppa ja muuttuva maailma

Kurssi perehdyttää Euroopan taloudelliseen ja poliittiseen yhdentymiseen ja yksittäisen kansalaisen

asemaan yhdentyvässä Euroopassa ja globalisoituvassa maailmassa. Kurssi aikana opitaan

seuraamaan ajankohtaisia maailman tapahtumia. Se kannustaa osallistumaan erilaisia kansainvälisen

politiikan ilmiöitä koskevaan keskusteluun. Kurssin toteuttamisessa painotetaan tutkivaa oppimista,

jossa hyödynnetään mediaa ja muita monipuolisia informaatiolähteitä.

MU03 Ovet auki musiikille

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija oppii tuntemaan itselleen uusia musiikinlajeja, musiikkityylejä

ja -kulttuureja sekä ymmärtää musiikin kulttuurisidonnaisuutta. Hän tarkastelee eri

musiikkikulttuurien käytäntöjen samankaltaisuutta tai erilaisuutta ja oppii ymmärtämään, miten

jokainen kulttuuri määrittelee itse oman käsityksensä musiikista. Kurssilla tutustutaan syvällisesti

joihinkin musiikinlajeihin tai musiikkikulttuureihin. Opiskelija kehittää musisointitaitojaan sekä

taitojaan hankkia ja käsitellä tietoa. Kurssin voi suorittaa myös projektina.

UE03 Maailman uskontoja ja uskonnollisia liikkeitä

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

● tuntee Intiassa, Kiinassa ja Japanissa syntyneitä uskontoja osana yksilön ja yhteisön elämää

sekä niiden vaikutuksia kulttuuriin ja yhteiskuntaan

● tuntee Intiassa ja Kiinassa syntyneiden uskontojen ilmenemistä ja vaikutuksia länsimaissa

● tietää luonnonuskontojen levinneisyyden ja keskeiset piirteet

● perehtyy uusien uskonnollisten liikkeiden taustaan ja keskeisiin piirteisiin

● kehittää valmiuksia toimia työelämässä ja kansainvälisissä toimintaympäristöissä.



KU04 Taiteen monet maailmat

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

● tutkii taiteen sisältöjen, ilmiöiden ja toimintatapojen yhteyksiä omiin kuviin, ympäristöön ja

kulttuuriperintöön ilmiökeskeistä lähestymistapaa hyödyntäen

● tarkastelee eri aikoina ja eri ympäristöissä tuotettua kuvataidetta kulttuurisen

moninaisuuden ja kestävän kehityksen kannalta

● soveltaa erilaisia materiaaleja, tekniikoita ja ilmaisun keinoja itsenäisessä ja

yhteistoiminnallisessa kuvallisessa työskentelyssä

● tarkastelee kuvataiteen merkityksiä yksilölle, yhteisölle ja yhteiskunnalle soveltamalla

kuvatulkinnan menetelmiä

● tutkii omaan elinympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä ilmiöitä kuvallisesti ja muita tiedon

tuottamisen tapoja käyttäen

● ymmärtää taiteen merkityksen rakennetuissa ja luonnon ympäristöissä, omissa kuvissa sekä

vaikuttamisessa ja osallistumisessa.

PS06 Sosiaalipsykologia

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija ymmärtää ihmisen sosiaalisen toiminnan perusteet ja tuntee

sosiaalisen vaikuttamisen keinot. Osaa soveltaa sosiaalipsykologista tietoa sosiaalisten suhteiden

tarkastelussa. Ymmärtää kulttuurin merkityksen sosialisaatiossa ja kulttuurierojen ilmenemisen

ihmisten välisessä vuorovaikutuksessa.


