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:: FINLAND...

:: The country is ranked 1st in the 2009 Legatum Prosperity rating... ::

THE FINNISH WAY OF LIFE

We are only a few left...!

A country of thousands of lakes.

A summer night’s brightness.

The fire is ready

Preparing corn slices for the barbeque with the
grandfather’s old drill.

Greeting the country friends.

Midsummer magic; dreams about the future in
the peace and quiet.
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Midsummer celebrations: the flag, the tango,
the bonfire, the summer cottage and barberque
in the open air.

Midsummer magic; dreams about the future in
the peace and quiet.

The Finnish graziness hot sauna and freezing
cold water.

Looking for the new life.

The fisherman’s passion and obsession: treasures under the icy water.

Sheltering snow.
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Welcoming the spring.
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The first experience of winter.

E.

The work of art by Finnish nature.

Snow picnic

riaalia partnerikoulujen käyttöön. Hankkeella on myös omat kotisivunsa (http://equercus.es/comenius/), joihin päivitetään
työskentelyyn liittyvää materiaalia. Parhaillaan ollaan tekemässä myös yhteistä
lehteä.

siksi viimeistään vuonna 2011. Jokainen
partnerikoulu saa joka tapauksessa oman
cd-versionsa valmiista esityksistä.

A sunset in January

Eurooppalaista yhteistyötä Kaitaan lukiossa
Kaitaan lukio on mukana kaksivuotisessa
Elinikäisen oppimisen (LLP) / COMENIUS
-ohjelmassa, jota koordinoi espanjalainen
koulu Ieso Quercus Salamancasta. Muut
partnerikoulut ovat Bulgariasta, Hollannista, Italiasta, Kreikasta, Romaniasta ja
Turkista. Hankkeen nimenä on ”Beyond
Words”, jonka tavoitteena on yleismaailmallisten arvojen välittäminen taiteen keinoin. Taide on väline suvaitsevaisuuden
lisäämisessä ja kulttuuriperinnön jakamisessa osallistujamaiden välillä.
Kukin maa on sitoutunut järjestämään
yhteistyökokouksen omassa maassaan.
Ensimmäinen kokous pidettiin Kaitaan
lukiossa marraskuussa 2009, seuraava
Kreikassa tammikuussa 2010. Yhteistyötapaamiseen Romaniassa huhtikuussa osallistui myös opiskelijoita kustakin
maasta. Seuraava tapaaminen on Hollannissa kesäkuussa 2010.
Hankkeen tavoitteena on tuottaa kunkin
maan kulttuuria käsittelevää oppimate-

Kaitaan lukion opiskelijat ovat tuottaneet
materiaaleja kuvataiteen mediakursseilla, suomalaisen uskonnollisuuden ja kehityspsykologian kursseilla. Kuvataiteen
mediakursseilla opiskelijat ovat dokumentoineet valokuvaten omaa elämäänsä
usean viikon ajan ja työstäneet animoituja Power Point-esityksiä suomalaisen
nuoren elämästä. He ovat valmistaneet
myös valtavan määrän maalauksia, jotka
liitetään osaksi suomalaisen mytologian
ja symbolismin katselmusta. Esitys tulee
sisältämään Kalevalan keskeisten hahmojen esittelyä, Suomen kultakauden taiteilijoiden teoksia, opiskelijoidemme omia
taideteoksia sekä suomalaista musiikkia.
Mahdollisesti eri aineissa tehtyjä osasia
yhdistellään myöhemmin myös toisiinsa.
Kysymyksessä on työprosessi, jonka tuotokset kootaan yhteen kokonaisiksi esityk-

Suomalaisen uskonnollisuuden kurssilla
opiskelijat ovat tutkineet valokuvaamalla
eri aikakausien suomalaista kirkkoarkkitehtuuria suomalaisen identiteetin ja sielun peilinä. Kehityspsykologian tunneilla
on taltioitu valokuvaamalla suomalaisen
nuoren elämäntapaa ja psyykkiseen kehitykseen liittyviä kysymyksiä.
Työskentely partnerikoulujen ja opiskelijoiden kanssa on ollut antoisaa. Yhteistyökokoukset ovat olleet rikastuttavia oppimiskokemuksia, joskin myös kärsivällisyyttä
koettelevia hetkiä, ainakin silloin, kun tuhkapilvet viivästyttivät viikolla kotiinpaluuta
Romaniasta.
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