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Feel better, Learn better, Live better (Tunne, opi ja elä paremmin)  
1.9.2017-31.8. 2019 
Tiivistelmä 
Hanke perustettiin, kun kumppanikoulujen opettajat tajusivat, että yhä useammat oppilaat joutuivat vaikeuksiin kou-
lussa tai tylsistyneet ja koulutusjärjestelmä ei onnistunut vähentämään sosiaalista eriarvoisuutta, joka johtuu joskus 
varhaiskasvatuksesta. Hankkeessa edistetään hyvinvointia koulussa, käyttämällä aktiivisia ja innovatiivisia menetelmiä, 
auttamalla oppilaita ja aikuisia sääntelemään heidän tunteitaan, ohjaamaan oppilaita ja opettajia kehittämään rauhal-
lista ilmapiiriä saadakseen paremmat oppimistulokset. Sosiaalisen ja kulttuurisen ympäristön monimuotoisuus kaikki-
alla Euroopassa on mahdollisuus kehittää innovatiivisempia menetelmiä. 

Strateginen tavoite: Elinvoiman kehittäminen;  
1) Kalajoella on korkeatasoiset opetuspalvelut, joka sisältää ylivertaisen valinnaisaine tarjonnan ja yrittäjyyskasvatuksen laaduk-

kaissa oppimisympäristöissä  
2) Kalajoki edistää kansainvälistymistä erityisesti matkailussa ja koulutuksessa sekä tarpeen mukaan muissa toiminnoissa 
Talousarviotavoite: 
1) Hanketoiminnalla tuetaan varhaiskasvatus- ja opetuspalveluiden sekä Kalajoki Akatemian toiminnan kehittämistä 
2) Kansainvälisyys on vahva osa koko hyvinvointi palvelujen toimintaa 

Tavoitteet  
Hankkeessa edistetään hyvinvointia koulussa. Keskeiset teemat: Varhaiskasvatus, koulunkäynnin keskeyttäminen / 
koulutuksen epäonnistumisen torjunta.  Terveys ja hyvinvointi; Pedagogiikka ja didaktiikka 

Toimenpiteet 
Hankkeessa järjestetään 3 kansainvälistä liikkuvuutta tai yhteistä henkilöstökoulutusta vuosittain, ml.  2–4 opettajaa 
kustakin koulusta. Liikkuvuustapaamisten ohjelma muodostuu esittäytymisestä ja ryhmäytymisestä, työpajoista kou-
luissa, luokkahuonekäytännöistä ja keskittymisestä yhteen seuraavista aiheista kussakin maassa: 1) Itsetietoisuuden 
kehittäminen. 2) Emotionaalinen älykkyys. 3) Viestintästrategiat. 4) Yhteistyö. 5) Terve keho ja mieli. Työpajat koostu-
vat menetelmistä ja -välineistä, joiden avulla oppilaat voivat keskittyä ja kehittää itsetuntemusta. Kumppanit jakavat 
tietoa ja asiantuntemusta toisilleen. Opettajat arvioivat ja keskustelevat kokeista ja päättävät jatko toimista. Viimeinen 
kansainvälinen kokous on tarkoitettu lopulliseen analyysiin ja suunnittelee työkalujen ja ohjelmien tulevaa käyttöä käy-
täntöjä. Laaditaan kirjanen, jossa eritellään eri menetelmät, voidaan tukea muiden koulujen auttamiseen ja jakamiseen 
ja ulkopuolinen yhteisö. Liikkuvuuksien välissä kumppanit kokeilevat uusia käytäntöjä. Tieto- ja viestintätekniikan 
käyttö luokkakokouksen jakamiseen Skype, Dropbox pro alustana asiakirjojen, videoiden, tulosten jakamiseen  

Tulos:  
Oppilaiden kokiessa parempaa koulun hyvinvointia, he kykenevät oppimaan tehokkaammin, osallistumaan todennäköi-
semmin terveeseen ja täysipainoiseen sosiaaliseen käyttäytymiseen, kun he ovat aikuisia. Lisäksi hanke mahdollistaa 
kumppanien yhteydenpidon ja vaihdon. Verkkosivusto kerää ja esittää erilaisia asiakirjoja hyvistä käytännöistä, oppilai-
den ja opettajien työtä tukemaan. Kouluilmapiiri parantuu ja rauhoittuu, kun yhteistyötaidot ja empatia ovat kehitty-
neet. Oppilaat oppivat tunnistamaan ja hallitsemaan tunteitaan ja käyttämään niitä edistymiseen. He ovat keskitty-
neempiä ja terveempiä. Heillä on mahdollisuus luoda yhteys luontoon, joka auttaa heitä kehittämään paremman ym-
märryksen maailmasta, jossa he asuvat mikä parantaa heidän henkistä ja hengellistä terveyttään. Opettajat saavat in-
novatiivisia työkaluja ja menetelmiä ja valitsevat ne, jotka sopivat heille ja heidän luokilleen. 

Kustannukset ja rahoitus 

Kustannukset, laji, osallistujien määrä kaikista Myönnetty Toteuma 

Osallistujien kustannukset (matkat ym.) 90360,00  

YHTEENSÄ   

EU, ERASMUS + ohjelma, jonka keskeiset toimet ovat yhteistyö innovaatioiden ja hy-
vien toimintatapojen vaihtamiseksi,  Strategiset kumppanuudet vain kouluille, 100 % 

90360,00  

YHTEENSÄ   
 

Vastuuorganisaatio; 
Hankkeen johtaja: Anne Mäki-Leppilampi, Hyvinvointipalvelujohtaja 
Yhteyshenkilölöt Pohjankylän koulu: Kristiina Alajoki ja Juho Silvasti 

Muut yhteistyökumppanit:  
Pääkordinaattori: école Condorcet JACOU, Languedoc-Roussillon, Ranska 
Muut partnerit: Pohjankylän koulu (SUOMI) , Lágymányosi Bárdos Lajos Két Tanítási Nyelvü Általános Iskola (UNKARI) , 
Vrije Basisschool Beke (BELGIA) , COLEGIO RURAL AGRUPADO GUAREÑA (ESPANJA) 
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