
	  
	  
Gymnasiekurser	  för	  internationalisering	  	  

Svenska	  koordineringsprojektet	  	  

Kursens	  namn:	  
Biståndsprojekt	  I	  Afrika.	  Finland	  vs.	  Kenya	  
Genomförare:	  Gymnasienätverket	  Team	  Nord	  och	  Kronoby	  Folkhögskola	  	  	  
Mål	  och	  kursbeskrivning:	  
Kursens	  mål	  är	  att	  studerande	  får	  bekanta	  sig	  med	  biståndspolitik,	  internationella	  
överenskommelser	  inom	  ramen	  för	  detta	  samt	  i	  praktiken	  se	  hur	  biståndet	  kan	  påverka	  i	  ett	  
afrikanskt	  samhälle.	  Resedelen	  förbereds	  genom	  två	  resenärs-‐	  och	  föräldramöten,	  en-‐två	  
närstudiedagar	  samt	  åtta-‐tio	  distansuppgifter	  under	  höstterminen.	  Distansuppgifter	  berör	  
ämnesområden	  såsom	  historia,	  samhällslära,	  språk,	  geografi,	  biologi,	  religion,	  kulturkännedom	  
och	  biståndspolitik.	  Själva	  studieresan	  genomförs	  vid	  årsskiftet.	  Under	  resedelen	  skriver	  
deltagarna	  dagbok.	  Projektet	  presenteras	  efteråt	  i	  egen	  och	  närliggande	  skolor.	  	  
Kursarrangemang:	  	  	  
Kursen	  är	  avsedd	  främst	  för	  andra	  årets	  gymnasiestuderande.	  Resemålet	  har	  varierat	  mellan	  
Kenya	  och	  Senegal.	  Om	  resemålet	  är	  ett	  fransktalande	  land	  är	  det	  till	  fördel	  om	  man	  genomfört	  
någon	  eller	  några	  kurser	  i	  franska.	  För	  genomförd	  resedel,	  utförda	  distansuppgifter	  samt	  
redovisning	  får	  deltagarna	  tre	  gymnasiekurser.	  Gruppstorlek:	  20	  studerande.	  	  
Arbetsfördelning:	  	  
En	  person	  har	  huvudansvaret	  för	  projektet.	  Vanligtvis	  är	  det	  den	  som	  också	  har	  kontakterna	  till	  
mottagande	  part	  i	  mållandet.	  För	  Kenyas	  del	  är	  det	  rektor	  i	  Karleby	  svenska	  gymnasium	  och	  för	  
Senegals	  del	  Kronoby	  Folkhögskolas	  utvecklingschef.	  Förutom	  ansvarig	  person	  reser	  1-‐2	  lärare	  
med	  gruppen	  till	  mållandet.	  Dessa	  sammanställer	  och	  korrigerar	  också	  distansuppgifterna,	  lägger	  
upp	  programmet	  för	  närstudiedagarna	  samt	  koordinerar	  redovisningen	  i	  skolorna.	  Finns	  
deltagarna	  i	  projektet	  i	  flera	  skolor	  finns	  en	  ansvarig	  lärare	  i	  varje	  sändande	  skola.	  	  
Den	  huvudansvarige	  ordnar	  med	  biljetter	  och	  program	  i	  mållandet	  i	  samarbete	  med	  värdarna	  där.	  
Ekonomisk	  redovisning	  handhas	  likaså	  av	  den	  huvudansvarige.	  	  
Kursen	  har	  genomförts	  som	  en	  kortkurs	  inom	  ramen	  för	  Kronoby	  folkhögskola.	  Närstudiedagarna	  
och	  resenärsmötena	  har	  kunnat	  ordnas	  i	  deras	  utrymmen.	  	  
Finansiering:	  	  
UBS-‐finansiering	  samt	  finansiering	  av	  Svenska	  kulturfonden,	  Förbundet	  Hem	  och	  Skola	  och	  
Finlands	  svenska	  metodistkyrka/Rådet	  för	  mission.	  	  
Till	  de	  studerande	  meddelas	  innan	  anmälning	  till	  kursen	  att	  kostnaderna	  blir	  ca	  1400	  
euro/person.	  I	  priset	  ingår	  resor	  i	  hemlandet	  och	  utomlands,	  logi,	  inträdesbiljetter	  och	  guider	  
samt	  måltider.	  I	  priset	  ingår	  ej	  vaccinationer,	  malariaprofylax	  och	  reseförsäkring.	  De	  studerande	  
meddelades	  även	  om	  möjligheterna	  till	  bidrag	  som	  kan	  sänka	  kostnaderna.	  	  
De	  studerande	  uppmuntras	  att	  anordna	  olika	  penninginsamlingar	  i	  respektive	  skola.	  Dokument	  
kring	  projektet	  färdigställs	  också	  så	  att	  varje	  enskild	  deltagare,	  genom	  de	  kontakter	  hon	  eller	  han	  
har,	  kan	  ansöka	  om	  bidrag	  från	  lokala	  föreningar	  såsom	  t.ex.	  Lions	  och	  Marthaföreningen	  –	  med	  
löfte	  om	  att	  ett	  bidrag	  ger	  utdelning	  ifråga	  om	  reseberättelse	  under	  en	  kväll	  anordnad	  av	  
föreningen.	  
Övriga	  resurser/stöd:	  	  
Personer	  som	  arbetat	  kortare	  eller	  längre	  tid	  inom	  mållandet.	  Dessa	  har	  vanligtvis	  anlitats	  som	  
föreläsare	  under	  närstudiedagarna.	  
Kontaktperson:	  Bernt	  Klockars,	  bernt.klockars@kokkola.fi	  	  
Övrigt	  att	  observera:	  	  
Projektet	  vore	  svårt	  att	  genomföra	  utan	  personliga	  kontakter	  i	  mållandet.	  
	  



	  
	  
	  

Kursens	  namn:	  
Utbyte	  med	  Spanien	  	  
Genomförare:	  Karleby	  stad/Karleby	  svenska	  gymnasium	  
Mål	  och	  kursbeskrivning:	  
De	  studerande	  forskar	  kring	  temat	  ”lika	  –	  olika”,	  kommunicerar	  och	  utbyter	  idéer,	  
delar	  med	  sig	  arbeten	  av	  utförda	  aktiviteter	  –	  allt	  detta	  integrerat	  i	  den	  dagliga	  
undervisningen.	  Syftet	  är,	  med	  utgångspunkt	  i	  läroplanen,	  att	  använda	  det	  spanska	  
språket	  och	  lära	  sig	  mera	  om	  den	  spanska	  kulturen.	  Planering,	  förberedelser	  och	  
gemensamma	  träffar	  ordnas	  under	  kursen.	  Under	  studieresan	  bor	  de	  studerande	  
hos	  sina	  spanska	  vänner,	  deltar	  i	  undervisningen	  i	  den	  spanska	  skolan,	  besöker	  
flera	  intressanta	  sevärdheter,	  deltar	  i	  olika	  aktiviteter	  och	  utflykter	  samt	  knyter	  nya	  
vänskapsband.	  De	  studerande	  får	  uppleva	  en	  inspirerande	  lärmiljö	  och	  ett	  äkta	  
forum	  för	  sina	  spanska	  studier;	  en	  ”intensiv	  kurs”	  som	  för	  med	  sig	  en	  nyfikenhet	  
att	  lära	  sig	  mer.	  
Kursarrangemang:	  	  	  
Språkkraven	  för	  kursen	  är	  spanskastudier	  om	  minst	  5	  kurser.	  Om	  alla	  uppgifter	  är	  
genomförda	  kan	  man	  få	  en-‐två	  gymnasiekurser	  för	  projektet.	  	  
Arbetsfördelning:	  	  
Projektet	  planeras,	  koordineras,	  genomförs	  och	  redovisas	  av	  läraren	  i	  spanska	  i	  
Karleby	  svenska	  gymnasium.	  En	  medföljande	  lärare	  är	  också	  involverad	  i	  projektet.	  	  
Finansiering:	  	  
Kursen	  har	  startat	  som	  ett	  Comenius-‐projekt.	  I	  ett	  par	  omvarv	  har	  det	  fått	  
finansiering	  via	  UBS.	  	  
Till	  de	  studerande	  meddelas	  innan	  anmälning	  till	  kursen	  att	  kostnaderna	  blir	  ca	  250	  
euro/person.	  I	  priset	  ingår	  resor	  i	  hemlandet	  och	  utomlands.	  Inkvarteringen	  sker	  i	  
spanska	  familjer.	  De	  studerande	  meddelades	  även	  att	  möjlighet	  till	  bidrag	  finns	  
som	  sänker	  kostnaderna.	  De	  som	  deltar	  i	  projektet	  förväntas	  ta	  emot	  spanska	  
studeranden	  i	  sina	  hem	  vid	  återbesöket	  ca	  ett	  halvår	  efter	  att	  projektet	  
genomförts.	  	  
Övriga	  resurser/stöd:	  	  
Kontaktperson:	  Anu	  Sandkvist-‐Niemi,	  anu.sandkvist@kokkola.fi	  	  	  
Övrigt	  att	  observera:	  	  
Att	  man	  har	  personliga	  kontakter	  i	  en	  mottagande	  skola	  är	  avgörande	  för	  
genomförandet	  av	  projektet.	  
	  

	  

	  

	  


