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Erasmus+-kansainvälisyysprojekti 

What do you think – what do we think? Overcome borders, develop European community! 
 
 

Osallistuminen Eurooppa-viikkoon 4.-8.3.2019 
 

 
Kansainvälisyysprojektin yleiskuvaus 

 
Erasmus+ on Euroopan unionin koulutus-, nuoriso-ohjelma, joka rahoittaa eurooppalaista 
yhteistyötä. Norssin lukio on mukana viiden maan yhteisessä EU-rahoitteisessa 
opiskelijavaihtoprojektissa 2018-2020. Projektissa toteutetaan lyhyitä opiskelijavaihtoja, 
joiden aikana tutustutaan kohdemaan kulttuuriin ja lukioelämään sekä työstetään yhteistä 
projektia, jonka teemana on tällä kertaa avoimuus ja sen edistäminen Euroopassa. 
Viikonpituisia opiskelijavaihtoja on kaksi, ensimmäinen toteutuu maaliskuussa 2019 ja toinen 
alkusyksystä 2019. Näiden lisäksi projektiin kuuluu koko projektin suunnittelukokouksena 
nelipäiväinen opiskelijavierailu Saksaan marraskuussa 2018, jonne on paikat kahdelle 
Norssin lukiolaiselle. Koko projekti huipentuu keväällä 2020 vierailuun Brysselissä, jossa 
opiskelijat tapaavat Euroopan parlamentin kansanedustajia ja esittelevät projektin tuotoksia. 
 
Projektin työskentelykieli on englanti, mutta kansainvälisessä projektissa on myös 
mahdollisuus harjoitella ja opetella italian, puolan, unkarin ja saksan kielen taitoja. 
 
 
Mukana projektissa ovat seuraavat koulut: 

Herderschule Rendsburg  Saksa 
Liceum Ogolnoksztalcace w Biecz  Puola 
Istituto Europeo Studi Superiori  Italia 
Miskolci Zrínyi Ilona Gimnázium  Unkari 
Tampereen yliopiston normaalikoulun lukio Suomi 

 
 
Kuka voi osallistua? 

Ilmoittautuminen on avoinna kaikille Norssin lukion opiskelijoille. Etusijalla vaihtoon 
lähtijöiden valinnassa ovat aiemmin majoittajina toimineet opiskelijamme sekä ne opiskelijat, 
jotka osallistuvat marraskuun suunnittelukokoukseen opiskelijaedustajina. Muutoin valinta 
tapahtuu ilmoittautumisjärjestyksessä, joten kannattaa joka tapauksessa ilmoittautua, jos 
kansainvälisyys ja opiskelijavaihto kiinnostavat.  
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Miten voin osallistua? 

1. Majoittajana Italiasta, Saksasta, Puolasta tai Unkarista Norssin lukioon vaihtoon 
tuleville nuorille maaliskuussa 2019 ja osallistumalla kyseisen vaihtoviikon ohjelmaan 
sovituin osin Suomen päässä. Vaihto kestää viikon ja se ajoittuu maaliskuun 
toiselle viikolle 4.-8.3.2019. Matkustuspäiviksi on varattu viikonlopun päiviä 
vaihtoviikon alusta ja lopusta. Jokaisesta maasta on odotettavissa Suomeen 
Norssille kolme vaihto-opiskelijaa, joten majoitustarve on yhteensä 12 vaihto-
opiskelijalle. Syksyllä 2019 toteutetaan toinen saman tyyppinen vaihtoviikko, johon on 
erillinen vastaavanlainen ilmoittautuminen. 

2. Vaihtoon lähtijänä maaliskuussa 2019. Vaihto kestää viikon ja Vaihto kestää 
viikon ja se ajoittuu maaliskuun toiselle viikolle 4.-8.3.2019. Matkustuspäiviksi 
on varattu viikonlopun päiviä vaihtoviikon alusta ja lopusta. Kohdemaita ovat 

Italia, Saksa, Puola ja Unkari. Jokaiseen maahan Norssista voidaan lähettää 
kolme opiskelijaa, joten vaihtoon lähtijöitä voi olla Norssista yhteensä 12. Syksyllä 
2019 toteutetaan toinen saman tyyppinen vaihtoviikko, johon on erillinen 
vastaavanlainen ilmoittautuminen. 

 
 
Edellytykset osallistujille 
 

Kaikilta osallistujilta edellytetään  

 avointa ja uteliasta suhtautumista muihin kulttuureihin 

 yhteistyötaitoja 

 valmiutta ja halua viestiä englanniksi kansainvälisessä ympäristössä, muutkin kielet 
ovat toki tukena sallittuja 
 

 
Vaihtoon lähtevien opiskelijoiden edellytetään  

 osallistuvan ennen vaihtoviikkoa pidettävään tapaamiseen 

 tekevän vaihtoviikkoon valmistavat ennakkotehtävät 

 osallistuvan yhteydenpitoon oman kohdemaan majoittajansa kanssa ennen 
vaihtoviikkoa 

 osallistuvan aktiivisesti vaihtoviikon ohjelmaan sekä työskentelyyn 

 noudattavan vaihtoviikon aikataulua  

 edustavan kouluamme ja Suomea parhaalla mahdollisella tavalla 

 omalta osaltaan myötävaikuttavan vaihtoviikon onnistumiseen 

 hankkivan oman matkavakuutuksen ulkomaan matkaa varten 

 selvittävän poissaolonsa aikaiset tehtävät hyvissä ajoin etukäteen kurssiensa 
opettajilta 
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Majoittajien edellytetään  

 osallistuvan ennen vaihtoviikkoa pidettävään tapaamiseen 

 osallistuvan yhteydenpitoon oman majoitettavansa kanssa ennen vaihtoviikkoa 

 tarjoavan yösijan sekä ateriat (muut kuin koululounas) kotonaan majoitettavalle 
opiskelijalle 

 ohjaavan ja avustavan majoitettavaansa vaihtoviikon aikana 

 osallistuvan vaihtoviikon ohjelmaan Suomessa majoitettavansa kanssa sovituin osin 

 edustavan kouluamme ja Suomea parhaalla mahdollisella tavalla 

 omalta osaltaan myötävaikuttavan vaihtoviikon onnistumiseen 
 
 
Rahoitus ja matkajärjestelyt 

Kyseessä on EU-rahoitteinen projekti. Rahoitus kattaa vaihtoonlähtevien opiskelijoiden 
matkakulut ja siinä on varattu lähtijöille myös jonkin verran rahaa matkanaikaisiin elinkuluihin. 
Kaikki opiskelijat majoittuvat paikallisten nuorten luona perheissä, joten majoituskuluja ei tule. 
 
Huomaa myös, ettei majoittajina Suomessa toimiville opiskelijoille perheineen makseta 
vaihtoviikon majoittamisesta, koska kyse on vastavuoroisuusperiaatteesta eri maiden 
kesken. 
 
Matkajärjestelyt vaihtoon lähteville hoidetaan keskitetysti yliopiston matkasihteerin Minna 
Koskelan kautta (Huom! Koulu hoitaa matkavaraukset!). Vaihtoviikolla jokaisessa 

kohdemaassa opiskelijoiden mukana on yksi Tampereen yliopiston normaalikoulun 
henkilökunnan jäsen. 
 
 
Saako osallistumisesta kurssin? 

Sekä majoittajina toimineet että vaihtoon lähtevät norssilaiset saavat vaihtoviikkoon 
osallistumisestaan kansainvälisyyskurssin (1 lukiokurssi). Jos toimii lukion aikana sekä 
majoittajana että vaihtoon lähtijänä, on oikeutettu yhteensä kahteen lukiokurssiin. 

  

Miten ilmoittaudun? 

 

Lukiolaisten ilmoittautuminen tapahtuu sähköisellä lomakkeella, klikkaa tästä linkistä 
lukion ilmoittautumislomakkeeseen 

Huom! Perusasteelta tulevien majoittajien ilmoittautumislinkki on omansa: klikkaa tästä 
linkistä perusasteen ilmoittautumislomakkeeseen 

 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=c3pFNNOXJUSYTZJKxpmpvLT8M7LP-BlCv5475K0P-nZUNFVTTFcwVlk5M1FSU0tNRkFFVENDRDJPSS4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=c3pFNNOXJUSYTZJKxpmpvLT8M7LP-BlCv5475K0P-nZUNFVTTFcwVlk5M1FSU0tNRkFFVENDRDJPSS4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=c3pFNNOXJUSYTZJKxpmpvLT8M7LP-BlCv5475K0P-nZURFVQTlpTOTZSSkdDWUFLUFFYNFpSUzdFOS4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=c3pFNNOXJUSYTZJKxpmpvLT8M7LP-BlCv5475K0P-nZURFVQTlpTOTZSSkdDWUFLUFFYNFpSUzdFOS4u
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Lisätietoja projektista antaa ja kysymyksiin vastaa: 
 
Heidi Östring  
heidi.ostring@staff.uta.fi (paras tapa tavoittaa) 
+358 50 4201478 (käytössä vain ma ja pe, ei tekstiviestejä) 
 
Lukion apulaisrehtori 
Projektin koordinaattori Tampereen yliopiston normaalikoulussa 
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