
Erasmus+, Nordplus- ja 
eTwinning-infotilaisuus 
yleissivistävälle 
koulutukselle 12.1.2022



Tilaisuuden ohjelma ja työpajojen Teams-linkit 

Tilaisuuden ohjelma ja työpajojen Teams-linkit:

https://www.oph.fi/fi/tapahtumat/2022/erasmus-nordplus-ja-etwinning-
infotilaisuus-yleissivistavalle-koulutukselle
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14.30   Tervetuloa! 

14.40   Käytännön kokemuksia kentältä: Kallion lukio

14.55   Lyhyet tietoiskut eri aiheista

15.20   Työpajat

15.40   Työpajat 

https://www.oph.fi/fi/tapahtumat/2022/erasmus-nordplus-ja-etwinning-infotilaisuus-yleissivistavalle-koulutukselle


Nordplus Junior, Nordplus Horisontal ja Nordplus Pohjolan kielet -
ohjelmat päiväkotien, koulujen ja/tai muiden sektoreiden välisille 
yhteistyöhankkeille

• Yhteyshenkilö OPH:ssa: Nina Eskola, p. 0295 338 582 etunimi.sukunimi(at)oph.fi

• Nordplusonline.org –sivustolta kaikki tarvittava tukimateriaali!

12/01/2022 Opetushallitus 3

https://www.nordplusonline.org/
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Green Competitive

Socially sustainable • Nordplus Nordens språk

• Nordplus Horisontal
• Nordplus Junior
• Nordplus Høyere utdanning
• Nordplus Voksen
• Nordic Master

Nordplus: visio ja stategiset painopisteet vuosille 
2020-2024

Koulutusalan yhteistyötä vihreämmän 
tulevaisuuden eteen, 2021-2022 



Nordplus ohjelmat 
• Nordplus Junior

• Nordplus Korkeakoulutus

• Nordplus Aikuiskoulutus

• Nordplus Horisontal

• Nordplus Pohjolan kielet

• Mukana 8 maata ja 3 itsehallintoaluetta Pohjoismaista ja Baltiasta: Islanti, Latvia, 
Liettua, Norja, Ruotsi, Suomi, Tanska, Viro sekä Färsaaret, Grönlanti ja 
Ahvenanmaa

• Hakuaika päättyy 1.2.2022! https://www.nordplusonline.org/news/call-for-
applications-round-1-february-2022/ Lisätietoa suomeksi: OPH.FI/nordplus

https://www.nordplusonline.org/news/call-for-applications-round-1-february-2022/


Nordplus tavoitteet 2018 – 2022
1. Vahvistaa Pohjoismaiden välistä koulutusyhteistyötä (varhaiskasvatus mukaan lukien), ja luoda 

yhteinen koulutusalue Pohjoismaihin ja Baltian maihin,

2. Tukea koulutuksen innovatiivisten tuotteiden, prosessien ja hyvien käytäntöjen kehittämistä ja 
levittämistä,

3. Tukea koulutus- ja työelämäyhteistyön avulla elinikäisen oppimisen laadun ja innovaatioiden 
kehitystä,

4. Lisätä pohjoismaisten kielten osaamista ja ymmärrystä (ensisijaisesti tanska, norja ja ruotsi), 
erityisesti lasten ja nuorten parissa,

5. Edistää tämän lisäksi pohjoismaista kulttuuria sekä vastavuoroista Pohjoismaiden ja Baltian 
maiden kielten ja kulttuurin ymmärrystä, 

6. Innostaa oppimaan ja ymmärtämään Pohjolan kieliä. 



Nordplus Junior 2022
Liikkuvuutta, yhteistyöhankkeita ja verkostoja  – Tavoitteet ja kohderyhmät:

• Tavoitteena vahvistaa ja kehittää kouluyhteistyötä ja luoda 
verkostoja ja kumppanuuksia koulujen välillä Pohjoismaissa ja 
Baltiassa.

• Tukea osallistuvien maiden opetuksen laatua, luovuutta ja 
uudistumista

• Levittää ja hyödyntää tuloksia.

• Vuonna 2022 jaossa yli 3 miljoonaa euroa

Kohderyhmiä ovat oppilaat, opettajat ja muu opetushenkilöstö:    
• Päiväkodeissa
• Peruskouluissa
• Lukioissa
• Ammatillisissa oppilaitoksissa/ oppisopimuskoulutuksessa  
• Taiteen perusopetuksessa

12/01/2022 Opetushallitus 7



• 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 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



Monipuolista ja kehitä varhaiskasvatuksen ja yleissivistävän 
koulutuksen kansainvälisyyttä valtionavustuksilla

Yhteyshenkilöt: Nina Eskola, Opetushallituksen kansainvälistymispalvelut

p. 0295 338 582 etunimi.sukunimi(at)oph.fi 

Yvonne Nummela, ruotsinkieliset koulut
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Lue lisää: oph.fi/kv-valtionavustus ja seuraa OPH:n
ennakkotiedotusta valtionavustuksista 2022

• Haku avattaneen helmikuussa, ja auki n. 6 viikkoa. Hakijoina 
kunnat. (n. 30-40 hanketta rahoitettu vuositasolla)

• Tuetaan kansainvälisyysosaamisen kehittämistä ja kaikkien 
oppijoiden mahdollisuuksia osallistua kansainvälisyyteen.

• Tuetaan kehittämis- ja koordinaatiohankkeita 
varhaiskasvatuksesta lukiokoulutukseen.

• Kansainvälisyysosaamisen kehittämisessä kiinnitetään huomi
ota mm. ihmisoikeuksien, kielten ja kulttuurien 
moninaisuuden sekä ympäristön kestävyyden vaalimiseen.

• Johdettu YK:n kestävän kehityksen Agenda2030:n 
tavoitteiden osakokonaisuudesta 4.7, jonka avulla pyritään 
varmistamaan oppijoille kestävän kehityksen edistämiseen 
liittyvää osaamista.
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Erasmus+ liikkuvuushankkeet (KA1): Avustusta 
oppilaiden/opiskelijoiden sekä henkilöstön liikkuvuuteen
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Erasmus+ liikkuvuushankkeet (KA1): Avustusta 
oppilaiden/opiskelijoiden sekä henkilöstön liikkuvuuteen
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Erasmus+ -yhteistyöhankkeet (KA2): 
oppimista kansainvälisessä yhteistyössä

• Oppimista ja yhteistyötä kansainvälisten kumppaneiden kanssa tietyn teeman 
parissa

• Yhteistyöhankkeet voivat olla pienempiä tai suurempia: 

• Kumppanuushankkeet ja pienimuotoiset kumppanuushankkeet 

• Päiväkodit, peruskoulut, lukiot, korkeakoulut, yritykset, yhdistykset, 
tutkimuslaitokset ym… 

• Hankkeen idea ja tavoite lähtee hankkeessa mukana olevien organisaatioiden 
tarpeista, hyödyttää yleissivistävää koulutusta 

• Osallistua voivat niin henkilöstö kuin oppilaat/opiskelijatkin
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Erasmus+ -yhteistyöhankkeet (KA2): 
oppimista kansainvälisessä yhteistyössä

• Mukana vähintään 2 organisaatiota kahdesta eri Erasmus+ -ohjelmamaasta 
(suuremmissa hankkeissa väh. 3)

• Hankkeelle myönnettävä rahoitus: 30 000 – 400 000 euroa 

• Kesto 6 kk – 36 kk

• Hankkeisiin voi sisällyttää erilaista toimintaa: 

• Työskentely teeman parissa  

• Virtuaalinen yhteistyö 

• Liikkuvuudet 

• Tuotteiden tekeminen, koulutuspaketit 

• Tulosten levitystilaisuudet 
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Erasmus+ -yhteistyöhankkeet (KA2): 
oppimista kansainvälisessä yhteistyössä

• Hakuajat: 

• Pienimuotoiset kumppanuushankkeet: 23.3.2022 ja 4.10.2022

• Kumppanuushankkeet: 23.3.2022

• Hakuohjeet: oph.fi/KA2-SCH ja ajankohtaiset hakuneuvontatilaisuudet: 
oph.fi/kvpalvelutkouluille
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http://www.oph.fi/KA2-SCH
http://www.oph.fi/kvpalvelutkouluille


eTwinning liikkuvuushankkeiden alustana ja 
eTwinning-projektit
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eTwinning liikkuvuushankkeiden alustana ja 
eTwinning-projektit
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Anna palautetta tilaisuudesta 

• https://link.webropol.com/s/infonpalaute
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https://link.webropol.com/s/infonpalaute

