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Creative ways to develop key competences of lifelong learning



Juggle – Creative ways to develop key
competences of lifelong learning
• Erasmus+ hanke (KA202)
• 1.12.2020-31.1.2023
• Hanketta koordinoi Live-säätiö
• Hankekumppanit:

– Friesland College (Alankomaat)
– Sirkus Magenta (Suomi)
– Munster Technological

University (Irlanti)
– Haapsalu Kutsehariduskeskus

(Viro)
– MODE Foundation (Puola)
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Hankkeen tavoite
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• Hankkeessa levitetään hyviä käytäntöjä luovien menetelmien 
pedagogiseen käyttöön liittyen. Lisäksi innovoidaan käytännön 
työkaluja luovien menetelmien pedagogisen käytön tueksi.

• Perimmäisenä tavoitteena on edistää haavoittuvassa asemassa 
olevien elinikäisen oppimisen taitoja sekä sosiaalista 
osallisuutta luovien menetelmien pedagogisen käytön avulla.



Hankkeessa toteutettavat toimet
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Transnational meetings: 
• Hankekumppaneille suunnatut kansainväliset kokoukset
• Hankehallinnolliset asiat

Learning, teaching and training activities = LTT
• Jokainen hankekumppani isännöi hankkeen aikana yhden LTT-toimen. 
• LTT-toimissa jokaisessa maassa järjestetään sosiaalisen sirkuksen 

perehdytystä isännöivän organisaation henkilöstölle Sirkus Magentan 
toimesta

• Isännöivä organisaatio järjestää koulutusta omaan 
erityisosaamiseensa liittyen. 



Hankkeen tuotokset

• IO1 Tieteellinen kirjallisuuskatsaus olemassa oleviin parhaisiin 
käytäntöihin luovien pedagogisten menetelmien hyödyntämisestä 
ammatillisessa koulutuksessa

• IO2 Käsikirja hankkeessa käytettävien luovien pedagogisten 
menetelmien hyödyntämiseen opetus- ja ohjaustyössä

• IO3 Luovien pedagogisten menetelmien korttipakka opetus- ja 
ohjaustyön tueksi

• Multiplier event-levitystapahtumat hankkeen loppupuolella
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Hankkeessa tapahtunutta: kevät 
2021 
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Kick off-
tapaaminen(etätoteutus) 
15.1.-26.2.2021 (jaettu 

neljälle eri kerralle)

TM 2 (online) 10.5.-
31.5.2021 (jaettu 

kolmelle eri kerralle)

LTT 1 (online): Let´s 
Game: pellillistämisen 
koulutustapahtuma 
(järjestäjänä MODE 

Foundation)

IO1 (tieteellinen 
kirjallisuuskatsaus) 
työstetty Irlannin 
partnerin johdolla 

(yhteisiä työpajoja)

Useita etäpalavereita (n. 
1x/kk)



Hankkeessa tapahtunutta: syksy 
2021
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LTT 2: Let´s Dance (online): 12.-14.10.2021 (järjestäjänä Friesland College)

IO:t

• IO1 lähes valmiina
• IO2 (handbook) työstö alkanut Friesland Collegessa kesällä 2021
• Koko hankeryhmän yhteinen IO-työpaja 29.9.2021
• IO2 työstö jatkuu koko syksyn
• IO3 (toolkit) toteutusta aletaan suunnitella

TM3 pidetään online-toteutuksena marraskuussa 

LTT:den sos.sirkus osioita aletaan järjestää lähitoteutuksena syksyn 2021 ja 
kevään 2022 aikana



Haasteita ja onnistumisia
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Haasteita
Miten toteuttaa etätoteutuksilla 
toimia, jotka ovat parhaimmillaan 
lähitoteutuksena?
Talouteen liittyvät haasteet –
miten saada hankkeelle 
myönnetty tuki käytetyksi?
Aikataulutukselliset haasteet, 
epävarmuus koronatilanteessa

Onnistumisia
Hanketyöryhmän ryhmäytyminen
Luottamus hanketyöryhmään

Hanke etenee haasteita 
huolimatta
Onnistuneet LTT online-
toteutukset



Kiitos!
Salla Ancker

salla.ancker@inlive.fi
p. 040 775 5328

https://www.livesaatio.fi/

. 


