
Call 2019 Round 1 KA1 - Learning Mobility of Individuals
KA101 - School education staff mobility

FormId KA101-BD95F012 Deadline (Brussels Time) 12 Feb 2019 12:00:00

1 / 26EN

 

Context

Project Title Kielitaito kuntoon - kohti kansainvälistyvää
koulua

Project Acronym KIEKUN

Project Title in English Brush Up Your Language Skills - On Our Way to
International Schooling

Project Start Date (dd-mm-yyyy) 01-06-2019

Project Total Duration (Months) 24 months

Project End Date (dd-mm-yyyy) 31-05-2021

National Agency of the Applicant Organisation FI01 Finnish National Agency for Education
EDUFI

Language used to fill in the form Finnish

For further details about the available Erasmus+ National Agencies, please consult the following
page:

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/contact

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/contact
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Address Koulutie 9

Country Finland

P.O. Box

Postal Code 86100

CEDEX

City Pyhäjoki

Background and Experience
Please briefly present your organisation and include the following information:

What are your organisation's activities and previous experience in the areas relevant for this
application?

Who are the key persons who will be involved in implementing and managing the project and what
relevant experience do they have?

Olemme yhtenäiskoulu maalaiskunnassa, joka tulevan ydinvoimalahankkeen myötä kansainvälistyy
väistämättä tulevina vuosina. Koulun henkilökunta tarvitsee kieli- ja kansainvälisyyskoulutusta
erityisesti suullisen kielenkäytön ja kielirikasteisen opetuksen tiimoilta. Pyhäjoella on menossa KV-
polku-hanke, johon on saatu valtionavustusta. Pyhäjoen kansainvälisyyspolku -hankkeessa kuntaan
luodaan yhtenäinen kansainvälisyysstrategia koko koulupolulle varhaiskasvatuksesta lukioon.
Avainhenkilöt ovat projektissa mukana luomassa kunnan KV-strategiaa. Koululle ei ole ollut
Erasmus+-projektia vuoden 2011 jälkeen.

Have you applied for/received a grant from any European Union programme in the 12 months
preceding this application?

No
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European Development Plan

In this section you are asked to formulate your organisation's European Development Plan. The Plan
should describe your organisation's longer-term goals and explain how they relate to the
organisation's needs and the context in which it operates. The Plan is meant to provide the
background for your application and therefore it should cover a longer period than the duration of the
project.

The scope of your European Development Plan should be proportional to your organisation's size,
capacity, and existing experience in European and international cooperation. You should aim to
define goals and objectives that are both relevant and realistic.

The European Development Plan is an important part of the application because it forms the basis on
which you will build your project proposal. The rest of the application form is designed following that
logic. At the end of this section you will be asked to define specific objectives of this project and to
explicitly link them with the broader goals of your European Development Plan. In all other parts of
the application, and in particular when explaining the expected impact of the project, you should
make sure to remain consistent with the answers you have given in this section about the project's
objectives and their relevance in the context of the European Development Plan.

What are the key needs and goals of your organisation in the area of European mobility and
cooperation?

Olemme yhtenäiskoulu maalaiskunnassa, joka tulevan ydinvoimalahankkeen myötä kansainvälistyy
väistämättä tulevina vuosina. Kielitaito kuntoon -hankkeen avulla tarjoamme koulun
opetushenkilökunnalle valmiuksia toteuttaa käytännössä Pyhäjoen KV-strategiaa, joka otetaan
käyttöön syksyllä 2019. Pyhäjoen KV-polku rakentuu varhaiskasvatuksesta lukioon ja tukee
kotikansainvälisyyttä ja Pyhäjoen lasten ja nuorten kasvamista maailmankansalaisiksi.

Hankkeen päätavoitteena on parantaa henkilökunnan valmiuksia toimia kansainvälistyvässä
koulussa vieraskielisten oppilaiden ja perheiden kanssa sekä kehittää kielirikasteisia toimintamalleja
ja kotikansainvälisyyttä.

Tekemämme koulutustarvekyselyn pohjalta haemme rahoitusta
1. henkilökunnan kielitaidon kehittämiseen ja
2. kielirikasteisen ja CLIL -opetuksen mallien luomiseen omassa työyhteisössä.

Kyselyssä tuli ilmi myös halukkuutta verkostoitumiseen eurooppalaisten kollegojen kanssa sekä
kiinnostusta yhteistyöprojekteihin.
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Define the key areas of your organisation's activity that you would like to improve and explain how.
For example, reflect on your plans to improve staff and management competences; teaching and
training content, methods and tools; development of key competences and skills of staff and learners;
development of sustainable cross-border cooperation; etc.

Koulun henkilökunta tarvitsee kieli- ja kansainvälisyyskoulusta erityisesti suullisen kielenkäytön ja
kielirikasteisen opetuksen tiimoilta. Pyhäjoella on menossa KV-polku-hanke, johon on saatu
valtionavustusta ja jonka avainhenkilöt ovat luomassa kunnan KV-strategiaa. Valmisteilla olevan KV-
strategian päätavoitteet ovat tarjota pyhäjokisille lapsille ja nuorille mahdollisuuksia oppia monia
vieraita kieliä, kohdata ihmisiä eri kulttuureista ja kasvaa kestävään maailmankansalaisuuteen.
Kunnan ja koulun kansainvälistymisen myötä on kehitteillä yhteistyötä myös Oulun kansainvälisen
koulun kanssa.

KIEKUN- hankkeen päätavoitteena on parantaa henkilökunnan valmiuksia toimia
kansainvälistyvässä koulussa vieraskielisten oppilaiden ja perheiden kanssa sekä kehittää Pyhäjoen
kotikansainvälisyyskasvatusta ja kielirikasteisen opetuksen malleja.

Tekemämme koulutustarvekyselyn pohjalta haemme rahoitusta
1. henkilökunnan kielitaidon kehittämiseen ja
2. kielirikasteisen opetuksen mallien luomiseen omassa työyhteisössä.

Please define the objectives of this specific project: which of the identified needs, goals and key
areas for improvement do you plan to target through activities described in this project proposal?

Hankkeen tavoitteena on opetushenkilökunnan kielitaidon parantaminen ja kielirikasteisen
opetuksen valmiuksen lisääminen. Koulutuksia valittaessa painotetaan osallistujien suullisen
kielitaidon kehittämistarpeita ja CLIL/kielirikasteisen opettamisen valmiuksia.

Toteuttamamme kyselyn pohjalta osallistujat ohjataan sopivantasoiseen koulutukseen. Koulutuksen
antia hyödynnetään kunnan KV-strategian mukaisesti ja kursseilla poimittuja ideoita jaetaan koko
kunnan opetustoimen henkilöstön kesken esimerkiksi lyhyiden opetus- ja koulutustuokioiden avulla.

Haemme liikkuvuutta 10 henkilölle. Ryhmään kuuluu kunnan KV-tiimin jäsenten lisäksi myös muuta
opetushenkilökuntaa. Ryhmä kokonaisuudessaan sitoutuu jakamaan tietotaitoaan muun
henkilökunnan kesken.

If relevant, please briefly present your organisation's other activities in the area of European and
international mobility and cooperation, apart from this application.

Koululla ei tällä hetkellä ole eurooppalaisia projekteja ja yhteistyökumppaneita.

What are the most relevant topics addressed by your project?
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New innovative curricula/educational methods/development of training courses

Pedagogy and didactics

Quality Improvement Institutions and/or methods (incl. school development)



Call 2019 Round 1 KA1 - Learning Mobility of Individuals
KA101 - School education staff mobility

FormId KA101-BD95F012 Deadline (Brussels Time) 12 Feb 2019 12:00:00

9 / 26EN

Project Management
How will you ensure good project management and quality of activities? Provide a general overview
of your plans, including:

What kind of cooperation and communication arrangements do you plan to set up with your
hosting partners (for example, cooperation agreements or memoranda of understanding)?

-

How do you plan to address practical and logistical matters related to the project activities (e.g.
travel, accommodation, insurance, safety of participants, visa, social security, etc.)?

-

Koulun KV-tiimi huolehtii hankehakemuksesta ja sen toteuttamisesta. Koulun KV-tiimi on toteuttanut
henkilöstön koulutustarvekyselyn kansainvälistymisestä ja sen pohjalta ohjaamme henkilökuntaa
heille sopiville kursseille. Rehtori tai sivistystoimenjohtaja hyväksyy koulutukset. KIEKUN-hankkeella
on oma hankekansio, jossa säilytetään hakemus ja sen liitteet, osallistumistodistukset ja matkakuitit.
Myös koulutuskyselyn tulokset säilytetään samassa kansiossa.

KIEKUN-hankkeesta tiedotetaan henkilökuntaa säännöllisesti sähköpostilla ja hankkeen
avainhenkilöt hoitavat käytännön järjestelyt osallistujien kanssa yhteistyössä. Koulutusten
varmistuttua osallistujat kokoontuvat kurssikohtaisesti ja sovitaan vastuualueet käytännön
järjestelyiden hoitamisesta ryhmäkohtaisesti. KV-tiimi koordinoi ja kutsuu kokoon kurssikohtaiset
tiimit.

Meneillään olevalla Pyhäjoen kansainvälisyyspolku -hankkeella on verkkosivusto, joka toimii yhtenä
tiedotuskanavana. Myös KIEKUN -hankkeen tapahtumat, toiminnot ja tulokset jaetaan
verkkosivustolla.

Erasmus+ provides a number of online platforms with useful information and tools for organisations
active in education and training, including eTwinning, School Education Gateway, EPALE (Electronic
Platform for Adult Learning in Europe), and the Erasmus+ Project Results Platform. If relevant for
your organisation's field of activity, have you used or do you plan to use any of these platforms for
preparation, implementation or follow-up of your project? If yes, please describe how.

Kursseja haetaan käyttäen School Education Gateway-alustaa ja muita alustoja. Avainhenkilöillä on
kokemusta eTwinning-työkalusta, jota voidaan myöhemmin käyttää partnerihaussa eurooppalaisia
yhteistyöhankkeita valmisteltaessa.
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Activities
When answering the following questions, please make sure to include information about each type of
activities you plan to organise. The available types of activities are: structured courses or training
events abroad, teaching assignments, and job shadowing.

Activities Description
Please provide a summary of staff mobility activities you plan to organise, including the content these
activities should cover and an estimated timing when the different activities will take place.

Toukokuussa 2019 pohjustuksena mahdolliselle hankkeen aloitukselle, johdantopäivä
kielirikasteiseen opetukseen osana Erasmus+ -kurssia (Entrepreneurship -Innovation -CLIL 6.-
10.5.2019) Pyhäjoella. Pyhäjoella toteutettavan KA2-hankkeen projektikokoukseen osallistuminen ja
verkostoituminen.

Rahoituksen varmistuttua toimintoja suunnitellaan yksityiskohtaisemmin kurssien osanottajien
kesken.

Lukuvuonna 2019-20 ja syksyllä 2020:
- Avainhenkilöiden valmistava kokous ennen koulun aloitusta.
- Hankkeen esittely henkilökunnalle ensimmäisessä opettajankokouksessa.
- KV-tiimin tiedotusvastaava esittelee hanketta paikallisissa tiedotusvälineissä ja verkkosivustolla.
- Osallistujien valmistava kokous, jossa asetetaan tavoitteet, päätetään vastuualueet hankkeen
käytännön järjestelyiden hoitamiseksi sekä vahvistetaan yhteiset raportointi- ja arviointiperiaatteet.

Koulutukseen osallistumisen jälkeen:
-Opettajankokouksessa ja paikallisissa tiedotusvälineissä kerrotaan kurssin sisällöistä ja
kokemuksista sekä arvioidaan kuinka tavoitteet on saavutettu. KV-tiimin tiedotusvastaava jakaa
tiedotteen paikallislehteen.
-Uusia käytänteitä ja ideoita otetaan opetuksessa käyttöön viimeistään syyslukukaudella 2020 ja
koulutetaan kollegoita.

Näissä koulutuksissa saatu tietotaito hyödynnetään Pyhäjoen kunnan KV-strategian käyttöönotossa.

Kevätlukukausi 2021:
-Projektiarviointia ja -raportointia.
-Hankkeessa saatu tietotaito siirretään kiinteäksi osaksi Pyhäjoen kunnan KV-strategiaa.
-Henkilöstöä koulutetaan lisää.
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The table below presents all of the different types of activities you can apply for. To submit a valid
application, you need to request at least one activity from this list. To request funding for a specific
activity, click on its label and introduce the needed information to calculate the requested grant. If you
do not wish to request funding for a specific activity, leave the relevant values at zero.
 

How are the proposed activities going to help address the needs and achieve the goals described in
your European Development Plan? In particular, please explain how your organisation will integrate
the competences and experiences acquired by staff participating in the project, into its strategic
development in the future?

Hankkeen päätavoitteena on lisätä opetushenkilökunnan valmiuksia toimia vieraalla kielellä
kansainvälistyvässä koulussa kunnan kansainvälisyysstrategian puitteissa. Pyhäjoki on
kansainvälistyvä kunta, jossa kotikansainvälistymisen ja henkilökunnan valmiuksen kautta luomme
pohjaa eurooppalaiselle yhteistyölle ja kehitysmahdollisuuksille. Hankkeeseen osallistuva
henkilökunta sitoutuu tukemaan ja kouluttamaan kollegoja ja auttamaan luomaan kansainvälisen
mallin opetustyöhön.

Pyhäjoki on viime vuosina ollut suosittu Job shadowing -kohde, johon ollut useita vierailuita. Ensi
lukuvuodelle on tässä vaiheessa tulossa kuusi vierailua. Pyhäjoelle valmistuu uusi koulukeskus 2022.
Uuden koulukeskuksen valmistumisen myötä kansainvälisten vierailujen määrä lisääntynee.

Please describe your plans in terms of potential destination countries and hosting partners.

Describe what will be the contribution of the hosting partners you have already identified and why
they are a suitable choice to be the hosting organisations.

-

If you have not yet identified all of your hosting partners, explain how you plan to find suitable
host organisations for the mobilities you propose to organise. Please refer to any existing
contacts or partnerships that will enable you to successfully find hosts in other countries.

-

Kurssit valitaan osallistujen tarpeita vastaavasti. Kurssien kartoittamiseen ja sopivan kurssin
löytämiseen käytetään mm. Gateway-alustaa.
Alustavasti olemme tarkastelleet mm. seuraavia kursseja:

-Looking at language in CLIL, Irlanti (13.-17.7.2020)
-Lesson planning and materials, Italia (17.-21.2.2020)

Molemmilla kursseilla osallistujat käyttävät englantia työkielenä, mikä tukee suullisen kielitaidon
aktivoimista, mutta lisäksi myös kielirikasteisen opetuksen suunnittelun vaatimuksia. Mainituista
kursseista olemme kuulleet hyviä kokemuksia. CLIL-kurssille Irlantiin osallistuu kaksi opettajaa ja
Italian Lesson planning and materials -kurssille 4 opettajaa.

Näiden kurssien lisäksi neljälle osallistujalle tarjotaan perinteisempää kielikurssia suullisen kielitaidon
parantamiseksi niin ääntämisen kuin peruskieliopinkin puolella. Näitä kursseja on suunniteltu
syyslukukaudelle 2019 Irlantiin.

List of Activities



Call 2019 Round 1 KA1 - Learning Mobility of Individuals
KA101 - School education staff mobility

FormId KA101-BD95F012 Deadline (Brussels Time) 12 Feb 2019 12:00:00

16 / 26EN

 

 

 

Participants
When answering the following questions, please make sure to include information about participants
in each type of activities you plan to organise. The available types of activities are: structured courses
or training events abroad, teaching assignments, and job shadowing.

Participants' Profile
Please describe the profile, background and needs of the participants you plan to involve in mobility
activities and explain why you have decided to involve them. If relevant, describe the selection
process you plan to use to identify the exact persons who will be supported by the project.

Olemme kartoittaneet henkilöstön tarvetta täydennyskoulutukselle kyselyllä tammikuussa 2019.
Kyselyn tulosten perusteella haemme liikkuvuuksia kymmenelle opettajalle. Joukkoon kuuluu
luokanopettajia, aineenopettajia ja erityisopettajia sekä ala- että yläkoulun puolelta, joista miehiä
kolme ja naisia seitsämän.

Koulutustarve kohdentuu kielikursseihin sekä kielirikasteisen/CLIL -opetuksen kehittämiseen.
-Kielikursseille on lähdössä neljä opettajaa
-CLIL -kurssille kaksi opettajaa ja
-kielirikasteisen opetuksen kehittämiseen neljä opettajaa.

Rahoituksen selvittyä määritellään kurssit ja yksilöidään osallistujat tarkemmin.

Staff
Out of which:

Participant profile Total number of
participants Non-teaching staff With special needs

Job Shadowing 0 0 0

Structured
Courses/Training
Events

10 0 0

Teaching assignments
abroad 0 0 0

Total 10 0 0

Preparation, Monitoring and Support
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What kind of preparation do you plan to offer to participants in mobility activities (e.g. task-related or
intercultural training, linguistic support, risk-prevention etc.) and how do you plan to provide it (i.e.
who will be delivering the training and in what form, the approximate timing when it will take place
etc.)?

Rahoituksen varmistuttua KV-tiimi kutsuu opettajakunnan kokoukseen, jossa tiedotetaan
hankkeesta, sen rahoituksesta ja esitellään hankkeen puitteissa tarjottavat kurssit ajankohtineen.

Kurssit ja kursseille osallistujat valitaan tarvekyselyn vastausten pohjalta ja varmistetaan
ilmoittautuminen. Ilmoittauminen on sitova. Koulutuksiin osallistujat sitoutuvat myös kehittämään
työyhteisöä KV-asioissa eteenpäin sekä hankkeen aikana että sen loputtua. Osallistujat raportoivat
kurssista ja kurssin annista työyhteisön lisäksi myös paikallisissa tiedotusvälineissä sekä Pyhäjoen
KV-hankkeen verkkosivustolla. Osallistuvat sitoutuvat myös kouluttamaan muuta henkilöstöä.

Toukokuussa 2019 KV-tiimi osallistuu Pyhäjoen lukion KA2-hankkeen osana kansainväliseen
Intercultural relationships- työpäivään.

Syyslukukauden 2019 alussa kurssikohtaisten osallistujien ollessa selvillä nämä kurssiryhmät
kokoontuvat aloituspalaveriin, jossa määritellään jokaisen kurssille osallistujan vastuualueet (esim.
matkat, majoitus, ilmoittauminen, vakuutukset). Ryhmät aikatauluttavat valmistelut ja kokoontuvat
säännöllisesti. Kurssien tavoitteet mietitään ja kirjataan yhteiseen dokumenttiin, joka jaetaan kaikille
hankkeen jösenille. Tarvittaessa englanninopettaja pitää lyhyen Survival English -kielipaketin
osallistujille ennen matkalle lähtöä.

What kind of monitoring, mentoring or similar arrangements do you plan to put in place to track the
participants' progress and support them during the mobility activities?

Syyslukukauden 2019 alussa KV-tiimin avainhenkilöt haastattelevat jokaisen osallistujan
henkilökohtaisesti ja samalla asetetaan sekä henkilökohtainen tavoite että työyhteisöä ja sen
kehittämistä koskeva tavoite. Tavoitteet asetetaan ottaen huomioon syksyllä 2019 käyttöön otettava
kunnan kansainvälisyysstrategia.

Syyskuussa 2019 avainhenkilöt kutsuvat kurssikohtaiset ryhmät kokoon ja valvovat ryhmien
toimintaa, sekä viime kädessä tarkistavat, että kaikki tarvittavat järjestelyt sujuvat aikataulun
mukaan.

Kielikurssille syksyllä 2019 osallistuvat valmistelevat ja kokeilevat omassa opetustyössään
kielirikasteisia tehtäviä/osia. Kurssiryhmä ideoi ja toteuttaa niitä yhdessä. Kokemukset jaetaan
kollegoiden kesken workshopeissa ja ideoidaan lisää.
CLIL - ja kielirikasteisen opetuksen kursseille osallistuneet kehittävät kursseja ja käytänteitä edelleen
ja tuloksia ja kokemuksia jaetaan koko työyhteisön kesken esim. workshopeissa.

Keväällä /syksyllä 2020 kurssille osallistumisen jälkeen osallistujat laativat raportin kurssista sekä
kouluttavat muita työyhteisön jäseniä. Kursseista julkaistaan juttuja myös paikallisissa
tiedotusvälineissä sekä verkkosivustolla. Myös kunnan KV-strategiaa esitellään paikallisissa
tiedotusvälineissä ja verkkosivustolla. Koulun kansainvälisyyskasvatuksesta ja toiminnoista pidetään
myös vanhempainiltoja, joissa toivotaan myös kotien osallistumista.

Learning Outcomes
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What kind of learning outcomes do you expect participants to acquire? How are these outcomes
going to be assessed?

Hankkeen päätavoite on lisätä opettajakunnan valmiuksia käyttää englantia työkielenä
kansainvälistyvässä koulussa ja kunnassa ja lisätä pyhäjokisten lasten ja nuorten mahdollisuuksia
kansainvälistymiseen ja maailmankansalaisuuteen kasvamiseen.

Hankkeen tuloksia arvioidaan heti kurssien jälkeen kurssipalauttein sekä itse- että vertaisarviointina
suhteessa asetettuihin tavoitteisiin. Opettajat antavat palautetta kursseille osallistuvien pitämistä
työpajoista ja koulutuksista ja tuloksien perusteella kehitetään kouluyhteisöä ja toimintamalleja
yhdessä opettajien kokouksissa.

Opetuksen kehittämisen ja toimintojen kokeilun ja käyttöönoton jälkeen uusia metodeja arvioidaan
myös oppilaille ja heidän huoltajilleen tehdyllä kyselyllä. Kyselyn tulokset raportoidaan ja tiedotetaan
koulun opetushenkilökunnan lisäksi koteihin.

The Erasmus+ Programme promotes the use of instruments and certificates like Europass and
ECVET to validate the learning outcomes acquired by the participants during their experiences
abroad.Will your project make use of such European instruments/certificates? If yes, please specify
which instruments will be used and how.

Europass Curriculum Vitae (CV)

In case you are planning to use other forms of validation, such as national validation instruments or
certificates, please specify which ones will be used and how.
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Follow-Up

What impact do you expect this project to have on your organisation(s)? Please explain how the
proposed activities will help address the objectives you have set for this project in relation to your
European Development Plan.

Pyhäjoen KV-strategian toteuttamiseen KA1-liikkuvuudella on suuri merkitys. Kunnan
kansainvälisyyspolun toteuttaminen kaikilla asteilla varhaiskasvatuksesta lukioon vaatii
perusopetuksen henkilökunnalle täydennyskoulutusta.

Pyhäjoki on pieni maalaiskunta, jonka väestöpohja on ollut tähän asti hyvin homogeeninen,
maahanmuuttajia ei kunnassa juurikaan ole ollut. Opettajien täydennyskoulutus ja kunnan tekeillä
oleva kansainvälisyysstrategia auttaa toteuttamaan asennekasvatusta kansainvälistymiseen liittyen
koordinoidummin.

Kotikansainvälisyys paikkakunnalla lisääntyy jatkuvasti ja mahdollisuudet tutustua vieraan kulttuurin
edustajiin lisääntyvät lähivuosina Pyhäjoella. Yhteisöllisissä oppimistilanteissa hyödynnetään
paikkakunnalla vierailevia Job shadowing- vieraita ja vieraan kielen kuuleminen ja käyttäminen
arkipäiväistyy.

Tulevan ydinvoimalaprojektin myötä kunnan väestö on nopeasti kansainvälistymässä ja tähän
haasteeseen pyritään vastaamaan tällä hankkeella. Kielirikasteisuuden lisääminen ja oman suullisen
kielitaidon parantaminen ovat avainasemassa kunnan kansainvälisyyspolun toteuttamisessa ja
henkilöstön ammattitaidon lisäämisessä.

What benefits do you expect your project will have for your local community and the wider public?

Pyhäjoen kunnan ja koulujen profiloituminen kansainväliseksi lisää oppilaiden suvaitsevaisuutta ja
kotikansainvälisyyttä. Kunnan väestö tulee lähivuosina kansainvälistymään ydinvoimalahankkeen
myötä ja koulun ja sen henkilökunnan pitää olla valmis vastaamaan haasteeseen.

Hankkeen myötä koulun ja kunnan valmiudet vastaanottaa vieraskielisiä oppilaita ja tarjota opetusta
myös ei-suomenkielisille oppilaille kasvavat. Vieraan kielen käyttö oppimisen välineenä ja
kielirikasteisen opetuksen lisääntyminen hyödyttää myös suomenkielisiä oppilaita. Koulun lisäksi
kansainvälisyydestä hyötyy koko yhteisö.



Call 2019 Round 1 KA1 - Learning Mobility of Individuals
KA101 - School education staff mobility

FormId KA101-BD95F012 Deadline (Brussels Time) 12 Feb 2019 12:00:00

21 / 26EN

 

How are you going to evaluate if the project's objectives have been met?

Hankkeen loppupuolella keväällä 2021 kurssipalautteet kootaan ja tarkastellaan kuinka hankkeen
alussa asetetut tavoitteet ovat täyttyneet ja millaisia uusia toimintamalleja ja käytänteitä on
koulupolulla otettu käyttöön. Opettajille tehdään kysely kollegojen pitämistä koulutuksista ja siitä,
kuinka hankkeen puitteissa luodut toimintamallit on luokissa otettu käyttöön. Kartoitamme myös,
millaiselle jatkokoulutukselle on mahdollisesti tarvetta.

KIEKUN - ja kansainvälisyyspolku -hankkeiden puitteissa järjestetään vanhempainiltoja, joissa
hankkeesta ja sen tavoitteista tiedotetaan koteja ja muita kuntalaisia. Oppilaille ja huoltajille tehdään
kysely uusien kielirikasteisten metodien käyttöönotosta ja siitä, kuinka ne otettu vastaan.

How will you make the results of your project known inside and outside your organisation(s)? Who
are the main target groups you would like to share your results with?

Hankkeen tavoitteista ja tuloksista tiedotetaan kouluyhteisön sisällä säännöllisesti opettajien
kokouksissa sekä sähköpostitse. Koulutuksiin osallistujien kesken yhteydenpito ja tiedotus on
tiiviimpää. Koulun sisällä osallistujat jakavat hankkeen myötä saatua tietotaitoa koko
opetushenkilöstölle koulutustilaisuuksissa, joissa luodaan yhteisiä toimintamalleja opetuksen
kansainvälistämiseen. Tavoitteet ja hyvät käytänteet otetaan laajemmin ja tavoitteellisemmin
käyttöön perusopetuksessa ja arvioidaan niiden vaikuttavuutta ja onnistumista kohdennetuilla
kyselyillä ja vertaisarvioinneilla.

Lisäksi hankkeesta tehdään juttuja paikallisiin tiedotusvälineisiin ja tietoa julkaistaan
verkkosivustolla. Koko yhteisön tasolla pyrimme osallistamaan myös oppilaiden perheet ja muut
kuntalaiset kotikansainvälistymiseen. Teemme yhteistyötä kirjaston, kunnan vapaa-aikatoimen sekä
seurakunnan kanssa. Näin hankkeesta hyötyy koko kunta.
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Project Summary

Summary
Please provide a short summary of your project. This section or part of it may be used by the
European Commission, Executive Agency or National Agencies in their publications. In case your
project is awarded, the summary will be published in the Erasmus+ Project Results Platform. Please
use full sentences, be concise and clear. The summary should reflect key information from the whole
application form, including at least the following elements: context of the project; project's objectives;
number and profile of participants; description of planned activities; a short description of the
expected results, and the potential longer-term benefits.

Pyhäjoen kunta kansainvälistyy lähivuosina nopeasti ydinvoimalahankkeen myötä. KIEKUN-
hankkeen päätavoitteena on parantaa opetushenkilökunnan valmiuksia toimia kansainvälistyvässä
koulussa vieraskielisten oppilaiden ja perheiden kanssa sekä kehittää kielirikasteisia toimintamalleja
ja kotikansainvälisyyttä kunnan kansainvälisyysstrategian mukaisesti.

Tekemämme koulutustarvekyselyn pohjalta haemme rahoitusta
1. henkilökunnan kielitaidon kehittämiseen ja
2. kielirikasteisen opetuksen mallien luomiseen omassa työyhteisössä.

Haemme liikkuvuuksia kymmenellä opetushenkilökunnan jäsenelle. Osallistujat sitoutuvat jakamaan
osaamistaan kollegoille ja kehittämään toimivia käytänteitä kielirikasteisen opetuksen
käyttöönottoon.

Please provide a translation in English. This summary will be publicly available in case your project is
awarded.

Pyhäjoki is a community which faces international changes and challenges in the coming years.
Several large projects within the infrastructure force the community to take part in increasingly
multicultural and diverse opportunities. The main aim of the KIEKUN-language project is to improve
the teachers´ ability to face the new challenges in an evermore international environment by
providing language courses and linguistic support to the comprehensive school staff. Pyhäjoki is
likely to receive more pupils and students from around the world. The local population will also benefit
from the early language learning opportunities provided by language aware staff.

Summary of Participating Organisations
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Name of the
Organisation

Country of the
Organisation Role of Organisation Type of the

Organisation

Saaren koulu, Pyhäjoki
(902741753) Finland Applicant Organisation

School/Institute/Educat
ional centre – General
education (secondary
level)

Total number of
participating
organisations

1


