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Nordplusonline.org –sivustolta kaikki tarvittava 
tukimateriaali!
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https://www.nordplusonline.org/


Nordplus Junior -yhteistyömuotoja

Liikkuvuus (vähintään 2 maata, 1-3 vuotta)

A Valmistelevat vierailut  (1 – 5 päivää) (vuoden sisällä)

B Opettajien ja muun opetushenkilöstön liikkuvuus  (1 
viikko – 1 vuosi) (1-vuotisia hankkeita)

C Luokkavaihdot (1 viikko – 3 viikkoa) 1-3 vuotta

D Oppilasvaihto (vuoden sisällä)

E Harjoittelu (1 viikko – 1 vuosi), 1-3 vuotta

- Tuki kattaa kaikkien matkat (tukisummat vaihtelevat maasta riippuen) 

- + 150 € maan sisäiseen matkaan jos edestakainen matka yli 500 km. Ks. 
käsikirja). 

- Opettajille tukea elinkustannuksiin 355 euroa/viikko. 

- Mikäli matkakulut jäävät tukea pienemmäksi, voi jäljellejäävää 
tukea käyttää muihin hankkeesta aiheutuviin kustannuksiin. 

Verkosto (vähintään 3 maata, 1-3 vuotta) 

Verkostojen perustaminen kokouksineen  

• Verkoston hallinto kokouksineen  

• Tiedotustoiminta

• Tulosten hyödyntäminen ja levittäminen 

Tukea yhteistyölle: 3000 € koordinaattorille, partnereille 1000 €. 
Lisäksi matka- ja majoitustuet kokoontumisille.  Helppo hakea ja 
seurata!

Yhteistyöhankkeet  (vähintään 3 maata, 1-3 vuotta)

• Kehittämishanke mukaan lukien opetussuunnitelmien kehittäminen  

• Tulosten hyödyntäminen ja levittäminen 

Tukea yhteistyölle: 3000 € koordinaattorille, partnereille 1000 €. 
Lisäksi matka- ja majoitustuet kokoontumisille.  Helppo hakea ja 
seurata!
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Minkälainen on hyvä Nordplus Junior -hakemus ja 
lisäohjeita:
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• Nordplus Junior –hanke on parhaimmillaan osa osallistuvien organisaatioiden strategista laatutyötä. 
Hankkeen tulee pohjautua osallistuvien tahojen tarpeisiin ja painopistealueisiin sekä kuulua
luontevasti niiden toimintaan.

• Jokaisen kumppanin tulisi hyötyä yhteistyöstä sekä saada aikaan muutoksia ja kehittymistä. 
Kehittämistyöllä tulee olla yhteys opetussuunnitelmaan ja Nordplus-ohjelman tavoitteisiin.

• Hakemuksessa tulee valita yksi tai useampi Nordplus-ohjelman tavoitteista, ja selkeästi ja 
konkreettisesti kuvata miten suuunnitellulla toiminnalla vastataan näihin. 

• Hankkeeseen tulisi sitouttaa useampi henkilö partneriorganisaatioissa ja yhteistyölle tulisi saada
johdon tuki. 

• Osallistuvien organisaatioiden tehtävät tulisi kuvata etukäteen ja siten osoittaa, että jokainen
kumppani osallistuu tavoitteiden toteuttamiseen sopivalla tavalla. 



Lisäohjeita:
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• Käytä klassisia kysymyksä “why, who, what, when and how” “miksi, kuka, mitä, 
koska ja miten” kun suunnittelet hanketta ja kun kirjoitat hakemusta. Nämä
auttavat kartoittaamaan ja kuvaamaan hanketta. Samalla helpotat arvioijien
työtä. 

• Yritä ennakoida mahdollisia esteitä, joita matkan varrelle voi ilmaantua – mitä ne 
voisivat olla ja miten voisitte ne ratkaista? 

• Kun sinulla on hakemuksen luonnos Espresso-järjestelmässä anna sen levätä
hetken. Palaa takaisin, kirjota uudestaan ja parantele. Voit antaa hakemuksen
ulkopuoliselle luettavaksi palautetta varten, painottamalla tekstin luettavuutta
ja ymmärrettävyyttä. 



Arviointikriteerit ja ohjeita Nordplus Junior –
lomakkeen kirjoittamiseen

• https://www.nordplusonline.org/how-to-apply/guidelines/

• https://www.nordplusonline.org/wp-content/uploads/2020/11/user-and-
helpguide-when-applying-2021.pdf
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https://www.nordplusonline.org/how-to-apply/guidelines/
https://www.nordplusonline.org/wp-content/uploads/2020/11/user-and-helpguide-when-applying-2021.pdf


Mistä löydät partnerin?

➢ Nordplus Partner Search tietokanta

➢ Norden i Skolan (Junior)

➢ E-twinning (Junior)

➢ Epale (Adult)

➢ Ole suoraan yhteydessä kouluun tai organisaatioon

➢ Ystävyyskunnat  ja vastaavat

➢ Nordplus tai muiden kokousten ja seminaarien kautta
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Miten hakea?

1. Mene sivustolle 

www.nordplusonline.org

2. Lue Nordplus Handbook

3. Hakemus jätetään sähköisesti, linkki 

Apply-kohdasta
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http://www.nordplusonline.org/
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▪ Sinun tulee rekisteröidä 
käyttäjäksi ”user account” 
Espressossa, jotta pääset 
järjestelmään ja hakemukseen 

▪ Valitse ohjelma, joka sopii 
hankkeellesi – ”create an 
application”

▪ Hakulomake on saatavilla 
skandinaavisilla kielillä ja 
englanniksi
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• Täytä tiedot jokaiseen osioon,  aloitus: Start.  ja  lähetys: Submission.

• Annan projketille nimi ja joko luku- tai editointioikeudet kollegoille/partnereille

• Sivut tallentuvat automaattisesti navigoidessasi eri osioiden välillä
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• Rekisteröi koordinoiva organisaatio ja kaikki partnerit

• Monet ovat jo rekisteröityneinä Espressossa, ja löydät heidät klikkaamalla „Add 
institution“ kuvaketta
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Osiot vaihtelevat eri 
alaohjelmissa riippuen 
mahdollisista toiminnoista

Täytä kaikki kentät niin 
hyvin kuin osaat

Aputekstit „Help texts“ 
opastavat sinua läpi 
hakemuksen

Jos kohtaat ongelmia, ole 
yhteydessä tukeen 
„Support“ tai  Nordplus 
hallintoon.
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Budjetti: 
• Taulukko vaihtelee eri 

alaohjelmien välillä sen 
mukaan mitä niissä tuetaan

• Pankkitietoja pyydetään

Pakolliset liitteet:
• Budjetti (ei 

liikkuvuushankkeissa)
• Letters of Intent (LoI)

Muista jättää hakemus > submit
kun hakemus on valmis!

Hakemus tallentuu Espresso-tilillesi



Espresso – hakujärjestelmä on asiakasystävällinen 

: 
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Hakulomakkeen täyttöön tarkoitettuja webinaareja, ns. kyselytunteja 
järjestetään  ja tammikuussa. Seuraa comenius-sähköpostilistaa!

Jos pandemia aiheuttaa esteitä toteutukselle otetaan käyttöön vuosien 2020 ja 2021 
lievennyksiä:



• Nordplus Horisontal 2022
Mahdollistaa rajat ylittävän yhteistyön eri 

koulutusasteiden ja sektoreiden välillä. 

• Ohjelmassa edistetään innovatiivisia, perinteiset aihepiirit ylittäviä hankkeita, maiden välistä 
elinikäiseen oppimiseen liittyvää yhteistyötä sekä innovatiivisia kielihankkeita. Erilaiset 
järjestöt, yhdistykset, organisaatiot ja yritykset voivat osallistua hankkeisiin!

• Yhteistyökumppaneita kolmesta eri maasta

• Vähintään kahden eri sektorin välistä yhteistyötä.

• Omaa tai muuta rahoitusta edellytetään 50% (voi koostua työajasta)

• Nordplus Horisontal -ohjelman vuosibudjetti on n. 1 miljoonaa €. 
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Nordplus Horisontal –
ohjelmassa tuetaan mm.

• työpajoja, seminaareja ja konferensseja 

• selvityksiä, tutkimuksia ja tilastohankkeita 

• hankkeita, joissa hyödynnetään koulutusalan 
tutkimustuloksia 

• kielten opiskeluun, opetus- ja käännösmateriaaliin 
liittyvää innovatiivista materiaalituotantoa 

• uusien kurssimoduulien kehittämistä uusien 
oppimis- ja opetusmenetelmien avulla 

• julkaisuja, tulosten levitystä ja kokemuksenvaihtoa 
koulutuksen alalta
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Nordplus Horisontal –esimerkkejä:

• Nordic Approaches to Archaeological Education (hanke v. 2020)

• University of Turku (FI, University), Foundation Bohusläns Museum (SE, Public Enterprise), 
Helsingin kuvataidelukio (FI, Upper secondary school), Viken County Council (NO, Governmental
Organization), Association of Cultural Heritage Education in Finland (FI, NGO)

• Archaeological education has risen in popularity in the Nordic countries in recent years. 
Therefore, sharing experiences and ideas about best practices is more important now than ever 
before. Archaeological education is currently practiced in classrooms, museums, outdoor events, 
learning games, and public excavations. All of which make use of the concept of active learning. 
These experiences are, in and of themselves, valuable for individuals, communities, and 
archaeological institutions. - conference on this topic at the University Turku, Finland in 2021.

• https://sites.utu.fi/naae/
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Nordic and Baltic Educational Roadmap for sustainability in the Textile and Clothing Sector (2021)

Metropolia University of Applied Sciences (FI, University),
TTK University of Applied Sciences (EE, University), Estonian Clothing and Textile Association (EE, NGO)
University of Borås - Swedish School of Textiles (SE, University)

The objectives of the project concern the Textile and Clothing (TC) sector, focusing on sustainability and circular economy (CE) of 
textile materials and design. The project brings together Nordic and Baltic staff and students from different study programmes of 
higher education and central organisation of TC companies to analyse, discuss and network together in workshops. Workshop 
participants analyse the Textile and Clothing sector’s sustainability roadmaps (required by EU) and other policy documentations of 
textile sustainability in Finland, Estonia and Sweden and research case studies.

Creative Ecologies: Between Art and Science (2021)

Creative Education (LT, Public Enterprise), Iceland University of the Arts (IS, University), Kohta (FI, Private Enterprise)
and Podium (NO, Private Enterprise) ” The outbreak of Covid-19 and subsequent shutting of schools have showcased the lack of 
immersive and educational content that could be widely accessible to teachers to use during online classes. Also, even though cross-
sectoral endeavours have been prominent in the art industry for the last decades, school curricula have remained largely unaffected 
by such trends, thus lacking a multi-disciplinary perspective that would transcend strict subject boundaries. Not only is art education 
deemed as a completely distinct sphere of interest, separate from the area of physics, chemistry or biology. There is also a wide held 
belief, that the study of science could not and does not require creativity” Project will among other things produce 10 video lessons, 
for 12-18 year-olds.
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Nordplus Pohjolan kielet  2022
• Nordplus Pohjolan kielet -ohjelman tavoitteena on vahvistaa kielten ymmärtämistä sekä lisätä kiinnostusta 

pohjoismaisia kieliä, kulttuureita ja elinolosuhteita kohtaan. Erityisesti halutaan vahvistaa naapurikielten
(tanska, norja ja ruotsi) ymmärtämistä.

• Ohjelmassa vahvistetaan kohderyhmään kuuluvien toisen pohjoismaisen kielen ymmärtämistä. Tuetaan myös 
uusille pohjoismaalaisille, kuten pakolaiset ja maahanmuuttajat, suunnattua kielten opetuksen kehittämistä.

• Osallistuvia maita ovat Islanti, Latvia, Liettua, Norja, Ruotsi, Suomi, Tanska, Viro sekä Färsaaret, Grönlanti, 
Ahvenanmaa ja saamelainen kielialue.

• Koskee Pohjolan yhteiskunnan toimintaa ylläpitäviä kieliä.

• Noin 650 000 € jaossa vuosittain.

• Mahdollisuus hakea valmistelevan vierailun tukea. 

• Hankkeissa tulee olla vähintään kahden maan yhteistyötä.

• Omarahoitusosuus on 25 %. Työpanokseen kehittämistyön osalta on mahdollista hakea tukea (ks. ehdot 
käsikirjasta).
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Ohjelmassa tuetaan esim. seuraavaa:

• opetusmenetelmät 

• yhteiset opetussuunnitelmat        

• tiedotustoiminta 

• tutkimushankkeet 

• konferenssit 

• kurssit 

• sanakirja- ja terminologiatyö 

• julkaisut 

• kieliteknologiset hankkeet        

• opetusmateriaalin kehittäminen ja julkaiseminen 
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Students in library
Kuva: Yadid Levy/norden.org


