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Lukio patistelee kansainvälisyyteen ja
yrittäjyyteen

Opettajia kuudesta maasta kokoontui alkuviikosta Liedon lukiolla. Ranskalaiset, italialaiset,
espanjalaiset, puolalaiset, kreikkalaiset ja suomalaiset opettajat valmistelivat kolmivuotista EU:n
rahoittamaa Entrepreneurship in secondary schools ‐hanketta.

8.10.2015 Kansainvälisyys ja yrittäjyys ovat tämän päivän muotisanoja, niin myös Liedon lukiossa.
Tästä syksystä alkaen Liedon lukio osallistuu ja koordinoi kolmivuotista hanketta, johon kuuluu
toisen asteen kouluja myös Kreikasta, Espanjasta, Puolasta, Italiasta ja Ranskasta. Aiemmin tällä
viikolla Lietoon saapui kansainvälisiä vieraita tulevaa suunnittelemaan ja paketoimaan.
Ohjelmaan kuuluu lyhytaikaista opiskelijavaihtoa, omien kansainvälisten yritysideoiden kehittelyä ja
kulttuurivaihtoa.
—Lyhyesti sanottuna kannustamme opiskelijoita aktiivisuuteen, kansainvälisyyteen ja yrittäjyyteen.
Hankkeen on rahoittanut Euroopan unioni, tarkasti sanottuna Entrepreneurship in secondary schools
on EU:n Erasmus+ ‐ohjelman strateginen kumppanuushanke, taustoittaa Nina Tuorila, Liedon lukion
vararehtori ja Erasmus+ ‐hankkeen vastuuopettaja.
Ohjelma on siis perinteistä oppilasvaihtoa tämän päivän lisämausteilla. Toista vuotta Liedon lukiossa
opiskeleva Heidi Leino on yksi kansainvälisyyskurssille osallistuvista lukiolaisista, ja lähdössä
kuukauden päästä vierailulle Ateenaan.
—Teen yhdessä parini kanssa esittelyvideon koulustamme, jossa kerromme suomalaisesta
opiskelusta, työllistymis‐ ja yrittäjyysmahdollisuuksista Suomessa ja esimerkiksi ammatinvaihdon
mahdollisuuksista. Kerromme myös siitä, mitä yrittäminen Suomessa vaatii ja miten Suomi toimii,

Leino summaa.
—Kyllä tässä joutuu itseään haastamaan! Toivottavasti saan ohjelmasta uskallusta omaan
esiintymiseen, ja hieman uudenlaisia ajatusmalleja maailmaan.

Parikymmentä teini-ikäistä lähetetään maailmalle
Se, mitä yrittäjähenkisyys lukioikäisessä tarkoittaa, on kaikille ohjelmaan osallistuville vielä hieman
epäselvää. Enemmän kuin totuttelemista paperisotaan ja valvottuihin öihin, opiskelijoita
kannustetaan ja rohkaistaan.
—Ei saa pelätä epäonnistumisia! Minun tavoitteeni on, että ohjelmaan osallistuvat nuoret ovat
kokemusta rikkaampia, sanavalmiimpia, ulospäinsuuntautuvia ja ennakkoluulottomia, kun ohjelma
aikanaan päättyy. Elämä tarjoaa vastoinkäymisiä ja mahdollisuuksia, joihin pitää nykymaailmassa
tarttua rohkeasti, eteläisessä Puolassa sijaitsevasta Bielsko‐Bialan kaupungista Lietoon saapunut
Anna Pytlowany kuvailee.
Suomessa ja Liedossa puolalaiset hämmästelevät ainakin alkuun tilaa, pieniä taloja, harmaisiin
pukeutuvia ihmisiä ja hyvin varusteltua koulua.
—Sekä koulu että koko maa vaikuttavat hyvin käytännönläheisiltä! Mihinkään turhaan ei uhrata
voimavaroja, ja koulussakin jokainen neliömetri on tarkkaan käytössä.
Puolaan lähtevät suomalaiset tutustuvat paikalliseen opiskeluun ja vapaaehtoistyöhön, ja
osallistuvat myös viikon kestävälle kansainväliselle Eurocamp‐leirille.
Liedon lukion opettaja Nina Tuorila kehuu lietolaisopiskelijoita innokkuudesta.
—Tähän ei ole tarvinnut ketään käskeä, vaan vapaaehtoisia lähtijöitä on löytynyt helposti. Lukiosta
osallistuu ohjelmaan noin 20 opiskelijaa, joista kukin pääsee käymään jossain toisessa maassa. Vain
opettaja pääsee ulkomaille useampaan kertaan, Tuorila nauraa.
Matti Lehtonen
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