
ERASMUS+ KA1 JA KA2  
KOKEMUKSIA SODANKYLÄSSÄ

TÄHTIKUNNAN KOULUN TS, EN, EO-OPETTAJA, KV-TIIMIN VETÄJÄ SEKÄ 
ETWINNING-LÄHETTILÄS KATRI JUUSOLA



KA1, OPETTAJIEN TÄYDENNYSKOULUTUKSET

• Suunnitelma: Oman koulun tarve, opettajien kiinnostukset kohtaavat ensin 
koulun oman kehittämis- ja koulutussuunnitelman ja sitten eurooppalaisen 
kehittämissuunnitelman

• Hakemuksen kirjoittaminen: Yhdessä kaikkien osallistujien kirjoittama (o365) 

• Konsortio kunnan toisten koulujen kanssa

• Rehtorit + muu johto mukaan keskusteluun 

• Osallistava arviointi, arvioinnista arvostukseen



KA1 KOORDINOINTI

• Hyväksi havaittuja: sovitaan koordinaattori ja hänelle korvaus suhteessa osallistujiin( 
organisaatiotuki ), sovitaan mitä koordinointiin kuuluu: Mobility tool ja rahaliikenne, 
kunnan raportointi, tukena osallistujille

Yksilötuki, matkatuki ja kurssituki: Koska meillä kurssit käytiin omalla ajalla osallistuja 
sai koko summan – mutta mielestäni pitäisi pyrkiä siihen, että koulutus on palkallista ja 
työajalla tehtävää.

Kaikki nämä on hyvä sopia ja allekirjoituttaa mustaavalkoisella allekirjoitusoikeuden 
omaavalla henkilöllä eli meidän tapauksessa sivistystoimenjohtajalla



KA2-PROJEKTI: OPPILAIDEN KANSSA TEHTÄVÄ 
PROJEKTI, JOSSA MAHDOLLISESTI LIIKKUVUUKSIA.

• Ensin eTwinning-projekti, myös uusia partnereita

• Ainakin kaksi opettajaa aktiivisena: meillä pääkoordinaattori ja opekoordinaattori –
palkkio management-rahasta (100€)

• Suunnitelma tukeutuu opetussuunnitelman tavoitteisiin, koulun vuositavoitteisiin, 
eurooppalaisen kehityssuunnitelman tavoitteet, punainen lanka ja Mokit, collaboration

• Liikkuvuudet edistävät – perusteltava 

• Omalla koululla mietittävä tarkasti miten valitaan oppilaat mukaan matkoille, itse 
projektia kannattaa tehdä koko luokan/ikäluokan voimin.



KA2-PROJEKTI: OPPILAIDEN KANSSA TEHTÄVÄ 
PROJEKTI, JOSSA MAHDOLLISESTI LIIKKUVUUKSIA

• Suunnitelmaan myös arviointi – miten meni ja mitä sitten

• Hakemusta kannattaa kirjoittaa pidemmällä aikavälillä, voi myös hakea valmistavaa 
rahoitusta

• Yhteinen alusta (eTwinning), useita online-kokouksia, suunniteltu alusta, jossa on yleiset 
periaatteet ja sovitut asiat

• Management-rahan käyttö: suunnitelma, allekirjoittaja, koordinaattori, loppuraportin 
kirjoittamiseen myös rahaa 

• Meillä sovittu: hankkeesta ei sijaiskuluja, ne lasketaan koulutuksiin. 





DIGITAL STORYTELLING



KIITOS

Etwinning-lähettiläältä voi tilata omalle 
koululle koulutuksen etänä tai 
lähikoulutuksena. Jo 8 osallistujaa riittää. 

katri.juusola@edu.sodankyla.fi

Lähettiläiden blogista löytyy nettikoulutuksia 
ja jo menneiden koulutuksien nauhoitteita 
mielenkiintoisten blogien lisäksi. 

http://etwinningambfinland.blogspot.com/
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