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Green Competitive

Socially sustainable • Nordplus Nordens språk

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

Nordplus: the new vision and 
strategic priorities for
2020-2024



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

OPH.FI/NORDPLUS
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http://www.nordplusonline.org/


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. 

Ohjelmakohtaista tietoa sivuilla: www.nordplusonline.org

http://www.nordplusonline.org/


Nordplus Junior 2020
Liikkuvuutta, yhteistyöhankkeita ja verkostoja kouluopetukselle – 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 2020 jaossa yli 3 miljoonaa euroa

• Hakuaika päättyy 3.2.2020!

Kohderyhmiä ovat oppilaat, opettajat ja muu opetushenkilöstö:    
• Päiväkodeissa
• Peruskouluissa
• Lukioissa
• Ammatillisissa oppilaitoksissa/ oppisopimuskoulutuksessa  
• Taiteen perusopetuksessa
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Refleksjoner av hus 
Kuva: Karin Beate Nøsterud/norden.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 

- Verkostotuki kattaa 75 % kokonaiskustannuksista

• Yhteistyöhankkeet  (vähintään 3 maata, 1-3 vuotta)

• Kehittämishanke mukaan lukien opetussuunnitelmien kehittäminen  

• Tulosten hyödyntäminen ja levittäminen 

- Hanketuki kattaa 75 % kokonaiskustannuksista
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Nordplus Junior –esimerkki: Computational 
thinking in solving local UN world goal problems
Bakkeskolen (DK, Primary/secondary school)

Kymintehtaan koulu (FI, Primary/secondary school)

One of the important aspects we see in being a Nordic citizen for the coming 
generations, is the ability to see the individual as part of a dynamic world; the 
ability to interact, take responsibility and to solve problems jointly with others.

The UN has set a list of World Goals that we find relevant and important, and since 
we also find computational thinking a major important skill to hold in the time to 
come, we find it interesting to have the students improve their problem solving 
within these areas. 

Allocation: 13 720 EUR
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Nordplus Junior: The nordic dimension in school libraries and learning centres

Trekronerskolen (DK, Primary/secondary school)
Nylund skole (NO, Primary/secondary school)
Ymmersta School (FI, Primary/secondary school)
Nordlingaskoli (IS, Primary/secondary school)
Hateigsskoli (IS, Primary/secondary school)

The purpose of the network is to develop initiatives to bring the nordic dimension into school libraries and learning centres. Through 
this, our aim is to promote Nordic culture (and languages), and to support students in getting aware of and interested in the Nordic 
unison, fond and proud of being part of this, as well as curious to know more about their fellow Nordic countries. The school librarians 
involved in this network, will meet and come up with ideas, initiatives and activities that can unroll from the school's Learnings 
Centers/School libraries. 
During the establishing of the network, each partner will be responsible for both contributing to these initiatives as well as responsible 
for trying all of the Network's ideas, initiatives and activities at her own Learning Center/School Library.
During the establishing of the network the involved partners will both meet to develop and agree on these initiatives, but also to make 
a special "Nordic week" at each of the involved Learning Centers, where students and teachers can meet both representatives from the 
other Nordic countries, but also specific artifacts, books, traditions etc. from each of the other Nordic countries. 
The network will develop a webpage, where all the initiatives will be presented, for other schools to use at their own Learning Centers.

Period: Aug 2018 - Aug 2020, 23 060 EUR



Vinkkejä etenemiseen:
• Hyvä lähtökohta suunnittelulle on oman organisaation tarpeet ja kiinnostuksen kohteet. 

• Miettikää mitä teidän tulee tehdä, jotta kehittyisitte ja miten pääsisitte parhaiten tavoitteisiinne. Mikä osallistaa eniten ja 
mikä on käytännössä mahdollista? 

• Linkki opetussuunnitelmaan ja sen toteuttamiseen tulee olla, toiminta voi liittyä esim. materiaalin ja menetelmien 
kehittämiseen kansainvälisen kumppanin kanssa. Haluatte ehkä antaa opiskelijoille ja opettajille mahdollisuuden kehittyä 
ammatillisesti ja kielellisesti ulkomailla.

• Koulu ehkä haluaa työskennellä enemmän arvokysymysten parissa; kulttuurinen moninaisuus, inkluusio, laaja-alainen 
osaaminen, kestävä kehitys, johtajuus tms. 

• Oli lähtökohtanne mikä vain lähdetään nykytilanteesta liikkeelle. 

• Seuraavana askeleena on miettiä mitä lisäarvoa kansainvälisyys tuo koulullenne. Miksi juuri kansainvälinen hanke on hyvä 
satsaus sinulle ja organisaatiollenne? 
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Konkretiaan:
• Kun idea on muodostunut alkaa sen toteuttaminen. Ensimmäinen askel on muodostaa hankeryhmä. Vaikkakin on 

antoisaa työskennellä kansainvälisissä hankkeissa, on hyvä jakaa vastuuta ja pallotella ideoita yhdessä laajemmin. 

• Yhteistyökumppaneiden mukaan saaminen aikaisessa vaiheessa on tärkeää. https://nordplusonline.org/How-to-
apply/FIND-A-PARTNER on yksi keino.

• Yhteistyökumppanit tarvitsevat myös aikaa suunnittelulle, työskentelylle, vaihdoille ja seurannalle. Muistakaa 
valmistelevat vierailut ennen varsinaista hakuaikaa! 

• Kansainvälisen hankkeen vaikutukset ovat laajat, on tärkeää siksi osallistaa oppilaita ja opiskelijoita. Hankkeet ovat 
heidän oppimista varten!

• Seuraavaksi vuorossa on hankeidean kehittäminen ja jalostaminen yhteistyökumppaneiden kanssa. Mieti minkälaisiin 
tuloksia organisaatiosi ja partneriorganisaatiot haluavat saavuttaa ja ketkä niistä hyötyvät. 

• Ajattele pitkäjänteisesti ja laaja-alaisesti eri oppiaineiden yli. Näin saat useamman mukaan ja heidän tukensa. 

• Varmista myös, että teillä on yhtenäinen ja realistinen näkemys hankkeen kestävistä vaikutuksista ja siitä keneen 
kannattaa olla yhteydessä niiden varmistamiseksi. 
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https://nordplusonline.org/How-to-apply/FIND-A-PARTNER


Suunnitelma:

• Keskustelkaa projektin aikaisista rooleistanne. Minkälaisilla mandaateilla hankeryhmän edustajat ovat, mitä kultakin 
odotetaan valmisteluissa, osallistumisessa, raportoinnissa, aikataulujen kunnioittamisessa ym.

• Sopikaa myös miten keskustelette, kuinka usein ja miten. Miten voitte ratkaista kysymyksiä yhdessä sen sijaan että teette 
rinnakkaistyötä. 

• Mikäli oppilaat osallistuvat hankkeeseen voivat he tehdä yhteistyötä videokonferenssissa, avoimissa 
keskustelufoorumeissa tai kansainvälisissä tapaamisissa.

• Päätä ketkä osallistuvat vaihtoihin ja eri aktiviteetteihin kotimaassa. Mieti miten kollegat sekä hankkeessa että sen 
ulkopuolella, jotka eivät matkusta voivat osallistua/sitoutetaan.

• Mieti miksi, miten ja mihin arviointia käytetään. Minkälaisista kysymyksiä?  Mitataanko lyhyt- ja pitkäjänteistä vaikutusta?

• On arvokasta jakaa karttunutta tietoa ja taitoa laajasti  - kollegoille ja organisaation ulkopuolelle. 
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• Nordplus Horisontal 2020
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 €. 

• Hakuaika päättyy 3.2.2020
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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: Sciinno www.sciinno.net

Pyhäjoki Upper Secondary School (FI, Upper secondary school)
Ørestad upper secondary school (DK, Upper secondary school)
Laanila upper secondary school (FI, Upper secondary school)
OSYK Upper Secondary School (FI, Upper secondary school)
Aalto University (FI, University)
MAX IV Laboratory (SE, Research Centre)
CDK Global (FI, Public Enterprise)
Main partner: Oulun Lyseon lukio (FI, Upper secondary school)

Sciinno comes from words: Science, Innovation, Nordic, Heritage and Critical Thinking. In addition it contains also a strong idea of a wider perspective: 
exploring science phenomena through multiple perspectives within the subject area, developing critical thinking and digitizing teaching methods at the 
learning environment. Sciinno project offers the opportunity to do high school education through innovative learning and familiarize with the problem-
based approach.

Sciinno is a project for Nordic Upper Secondary Schools that provides collaboration between different areas of knowledge: Universities, Science Laboratory 
and global auto dealer software. Sciinno project entwines together a new approach of pedagogy based on Blooms Taxonomy using for example Flipped 
Classroom teaching methods. Sciinno project provides contacts with specialist in different areas of knowledge: Aalto University Design Factory in Helsinki, 
Science laboratory MaxIV accelerator in Sweden and CDK Global. Boundary between old teaching roles shifts to new one: in Sciinno project students 
become expert of knowledge. Studying happens through Scandinavian study groups in virtual classroom. Learning process encourages for learner 
autonomy and to develop group working skills but also offers a wide perspective in career thinking and ICT skills. In Sciinno project everything is produced 
in open source principle: students produce their learning material in website in order to educate others. Produced material is for everyone to use: also 
university, science laboratory and software company.
Period: Aug 2018 - May 2019, 46 109 EUR



14/10/2019 Opetushallitus 17

http://www.nordicsounds.info/


Nordplus Pohjolan kielet  2020

• 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.

• Mahdollisuus hakea valmistelevan vierailun tukea. 

• Hankkeissa tulee olla vähintään kahden maan yhteistyötä (aikaisemmin 
kolme).

• Hakemuksen voi kirjoittaa skandinaavisella kielellä tai englanniksi.

• Omarahoitusosuus on 25 %. Työpanokseen kehittämistyön osalta on 
mahdollista hakea tukea (ks. ehdot käsikirjasta).

• www.nordeniskolen.org Hakuaika päättyy 3.2.2020
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Kuva: Norden.org/Børn om bål

http://www.nordeniskolen.org/


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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Hund
Kuva: Johannes Jansson/norden.org



Espresso – hakujärjestelmä on asiakasystävällinen 
Uusi manuaali hakijoille:  http://www.cimo.fi/ohjelmat/nordplus_junior/hakijalle
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Hakulomakkeen täyttöön tarkoitettu webinaari joulukuussa! Seuraa 
comenius-listaa!
Tervetuloa kuulolle ja kyselemään!

http://www.cimo.fi/ohjelmat/nordplus_junior/hakijalle
https://espresso.siu.no/espresso/login;jsessionid=30F696567E238421078B6EA7A9CB7600?0

