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Tervetuloa webinaariin - käytännön ohjeita
• Pidäthän mikrofonin ja kameran kiinni muutoin kuin puheenvuoron aikana

• Kysymyksiä ja keskusteluja varten on Q&A-/kysymysosio
• Kysymysosiossa voi pudotusvalikosta valita, haluaako 

kysyä kysymyksen, vai aloittaa uuden keskustelun 
chatin tapaan

• Jos kysymysosio ei näy, kannattaa poistua webinaarista 
ja liittyä uudestaan.

• Kysymyksiä varten on varattu myös oma osionsa esityksen 
loppupuolella, voit pyytää puheenvuoroa kättä nostamalla

• Esitys ja nauhoite julkaistaan tilaisuuden tapahtumasivulle
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TILAISUUS 
TALLENNETAAN 



Tässä tilaisuudessa

1. Tervetuloa ja Teacher Academies -toiminnon lyhyt esittely

2. Suomen opettajankoulutusjärjestelmä eurooppalaisessa vertailussa

3. Paneelikeskustelu opettajankoulutuksen kehittämisestä 
kansainvälisessä yhteistyössä

4. Kysymyksiä ja keskustelua
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Eligible activities
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Eligible organisations

Teacher Education 
Institutions for teachers at 
ISCED level 1-3, including

VET teachers

Ministries or similar public 
bodies responsible for 

school education policies

Public and private bodies
responsible for developing 

policies and offer for
teacher education as well 
as defining standards for 
teachers’ qualifications

Teacher associations or 
other nationally recognised 

providers of teacher
education and continuous 
professional development

Authorities responsible for 
education and training of 
teachers and supervision

of their continuous 
professional development 

and qualifications

Schools working with 
teacher education providers 

to allow for practical
training as part of teacher 

education

Other schools or other 
organizations relevant for 

the project
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Suomen 
opettajankoulutusjärjestelmä 
eurooppalaisessa vertailussa

Marjo Vesalainen, OKM 
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Paneelikeskustelu opettajankoulutuksen 
kehittämisestä kansainvälisessä yhteistyössä

Taina Ruuskanen, Climate Change Teachers’ ACADEMY, Helsingin yliopisto

Eveliina Asikainen, Academy for Sustainable Future Educators (EduSTA), Tampereen 
ammattikorkeakoulu

Sampo Forsström, eNorssi-verkosto
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Kysymykset ja keskustelu
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Mitä erityisesti pitäisi huomioida, jotta osaa tehdä 
hyvän hakemuksen? 
Mitä budjetillisesti on hyvä huomioida, jotta budjetti 
on tasapainoinen?
• Suosittelemme tutustumaan EACEAn hakuneuvonta tilaisuuteen ja 

materiaaleihin: Online Information Session: Erasmus+ Teacher Academies 2022 
( 20.5.2022)

• Linkki: https://www.eacea.ec.europa.eu/news-events/events/online-
information-session-erasmus-teacher-academies-2022-2022-05-20_en

• OPH:n vaikuttavuustyökalu voi myös olla avuksi: 
www.oph.fi/vaikuttavuustyokalu
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https://www.eacea.ec.europa.eu/news-events/events/online-information-session-erasmus-teacher-academies-2022-2022-05-20_en
http://www.oph.fi/vaikuttavuustyokalu


Onko rahoituksessa mahdollista huomioida EU:n 
tai Euroopan ulkopuolisia maita osana 
verkostoa?
• Hakijana voi olla mikä tahansa jossain EU:n jäsenvaltiossa tai ohjelmaan 

assosioituneessa kolmannessa maassa sijaitseva kansallisesti tunnustettu 
organisaatio

• EU:n jäsenvaltioissa ja ohjelmaan assosioituneissa kolmansissa maissa sijaitsevat 
organisaatiot (ks. kohta ”Tukikelpoiset maat” oppaan A-osassa) voivat osallistua 
hankkeisiin täysivaltaisina kumppaneina tai liitännäiskumppaneina.

• Eli ohjelmamaiden ulkopuolisia partnereita ei verkostoissa voi olla. 
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Onko työpakettien määrissä tai muissa vastaavissa 
(milestones, tasks, deliverables) tänä vuonna 
rajoitteita? Samoin hakemuksen sivumäärissä.
• Hakemuksen max pitus on 120 sivua (maininta pituudesta FTOP osio Topic

conditions and documents) 

• WP tulee olla vähintään 2, suositus on että projektissa olisi max 10-15 
deliverables. WP      1 Deliverable (ohjeet löytyvät hakulomakkeelta). WP määrä 
on vahvasti kytketty projektin suunnitteluun. 

• Tarkemmat tekniset ohjeet kannattaa hakea/kuunnella EACEAn infotilaisuuden 
materiaaleista: https://www.eacea.ec.europa.eu/news-events/events/online-
information-session-erasmus-teacher-academies-2022-2022-05-20_en

https://www.eacea.ec.europa.eu/news-events/events/online-information-session-erasmus-teacher-academies-2022-2022-05-20_en


Millaiset opettajankoulutustahot voivat toimia projektien 
osapuolina? Tarvitaanko mukaan aina sekä yliopiston 
opettajankoulutuslaitos ja/tai ainelaitoksen edustus vai 
voivatko harjoittelukoulut osallistua ilman niitä? Jos voivat, 
olisiko tarkoitus, että koko Suomen harjoittelukouluverkosto 
olisi mukana vai voivatko yksittäiset harjoittelukoulut 
osallistua?
• vähintään kolme organisaatiota kolmesta eri ohjelmamaasta (joista vähintään kaksi 

EU jäsenmaata)

• näistä ainakin kahden tulee olla opettajankoulutuksen tarjoajia 
(initial teacher training) ja vähintään yksi opettajien täydennyskoulutuksen (in-
service training) tarjoaja

• mukana tulee olla myös harjoittelukoulu, mikä nähdään harjoittelukouluna on 
riippuvaista kansallisesta kontekstissa ja projektin tavoitteista. 

• lisäksi hankkeisiin voi osallistua laajasti erilaisia opettajankoulutukseen kytkeytyviä 
toimijoita
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Miten paljon opetusta tulee olla vaihtokohteessa 
suhteessa vaihtoaikaan?
Onko opetuksen tyylille (luento, demo, ryhmäohjaus, 
työpaja yms) kriteereitä?
• TA-hankkeissa ei erikseen liikkujille olla määritelty opetusmääriä tai opetuksen tyyliä. Hankkeen 

tarkoitus on alla olevan mukaan kehittää liikkuvuutta alalla. 

• Laaditaan ja testataan yhteistyössä erilaisia liikkuvuusmalleja (virtuaalinen, fyysinen ja 
monimuotoliikkuvuus) opettajien peruskoulutuksessa ja osana opettajien täydennyskoulutusta, 
jotta parannetaan liikkuvuustoimintojen laatua ja lisätään niiden määrää sekä tehdään 
liikkuvuudesta kiinteä osa Euroopassa tarjottavaa opettajankoulutusta. 

• Määritellään tehokkaita tapoja poistaa liikkuvuuden esteitä ja yksilöidään edellytykset, kuten 
käytännön järjestelyt ja oppimistulosten tunnustaminen, liikkuvuustoimintojen määrän 
lisäämiseksi ja niiden laadun parantamiseksi sekä niiden liittämistä kiinteäksi osaksi opettajien 
perus- ja täydennyskoulutuksen tarjontaa.
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Erasmus+ -vaikuttavuustyökalu

Työkalu auttaa

• määrittelemään hankkeen avulla tavoiteltavia muutoksia

• valitsemaan soveltuvat toimenpiteet ja tarvittavat resurssit hankkeen tavoitteiden 
saavuttamiseksi

• seuraamaan hankkeen toteutusta ja varmistamaan, että toimenpiteet edistävät 
hankkeen tavoitteita ja vaikutuksia ja vaikuttavuutta myös pidemmällä aikavälillä.



LISÄTIETOJA

• Erasmus+ -vaikuttavuustyökalu: www.oph.fi/vaikuttavuustyokalu

• Lyhyt videoesittely vaikuttavuustyökalusta: 
https://www.youtube.com/watch?v=tOM_FK-XF4Y

• Erasmus+-effektverktyg (på svenska): https://www.oph.fi/sv/program/erasmus-
effektverktyg

• Erasmus+ Impact tool (hosted by the Dutch National Agency) in English and Dutch: 
https://www.erasmusplus.nl/en/impacttool-mobility

http://www.oph.fi/vaikuttavuustyokalu
https://www.youtube.com/watch?v=tOM_FK-XF4Y
https://www.oph.fi/sv/program/erasmus-effektverktyg
https://www.erasmusplus.nl/en/impacttool-mobility


Työpaketit, tuotokset
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Arviointikriteerit (Erasmus+ ohjelmaopas s. 
239-241)
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Lisätietoa
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Opetushallituksen sivulla: https://www.oph.fi/fi/ohjelmat/erasmus-teacher-
academies-toiminto
EACEAn hakuneuvontatilaisuus: 
https://www.eacea.ec.europa.eu/news-events/events/online-information-
session-erasmus-teacher-academies-2022-2022-05-20_en
Hakuportaali: 
https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/erasmus-edu-2022-
pex-teach-aca
FAQ - usein kysytyt kysymykset
Komission Teacher Academies launch event 21.2.2022: 
https://webcast.ec.europa.eu/erasmus-teacher-academies-launch-event-22-02-21

EACEA Teacher Academies –toiminnon palvelusähköposti: eacea-eplus-teacher-
academies@ec.europa.eu

https://www.oph.fi/fi/ohjelmat/erasmus-teacher-academies-toiminto
https://www.eacea.ec.europa.eu/news-events/events/online-information-session-erasmus-teacher-academies-2022-2022-05-20_en
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/erasmus-edu-2022-pex-teach-aca
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/erasmus-edu-2021-pex-teach-aca;callCode=ERASMUS-EDU-2021-PEX-TEACH-ACA;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=callTopicSearchTableState
https://webcast.ec.europa.eu/erasmus-teacher-academies-launch-event-22-02-21
mailto:eacea-eplus-teacher-academies@ec.europa.eu


Kiitos!
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Lisätietoja: oph.fi/erasmusplus

E-mail: erasmus.korkeakoulutus(at)oph.fi
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