CONNECTING AGES TO SHAPE FUTURE
Tiivistelmä
Connecting ages to shape future-hanke on ERASMUS+ hanke ajalle 1.9.2020-31.8.2022, jonka tarkoituksena on saada
opettajat ja oppilaat sitoutumaan organisoimaan ja toteuttamaan, toimimaan vuorovaikutuksessa vanhojen ihmisten
kanssa eri maissa ja eri aktiviteeteissa kuten musiikin, taiteen, teknologian ja kirjallisuuden ja liikunnan parissa.
Hankkeen pääpartneri on Italia, muita maita ovat Suomen lisäksi Portugali ja Espanja.

Toteutusaika
1.9.2020-31.8.2022

Tavoitteet
Hankkeen tavoitteena on kehittää vuorovaikutusta eri ikäryhmien välillä sekä tietoisuutta erilaisista sosiaalisista,
kulttuurisista ja terveydellisistä asioista koskien ikäihmisiä, laitoksia, yksityisiä ja julkisia elimiä, paikkoja, taidetta,
musiikkia, perinteitä ja yhteisöjä.

Toimenpiteet
Oppilaat osallistuvat hankkeeseen opetuksessa sekä niiden ulkopuolella erilaisissa aktiviteeteissa kuten
iltapäiväkerhoissa alueella tehtävässä työssä ja joidenkin erityistä toimintojen kuten nauhoittamisen, kuvaamisen,
haastattelujen, järjestämisessä ja liikkuvuuden aikana järjestetään käytännön toimintaa, joita ovat työpajat,
kokoukset, näyttelyt. Eri aiheiden - pääasiassa historian ja kirjallisuuden, musiikin, tekniikan, taiteen, luonnontieteiden
ja englannin, opettajat työskentelevät projektin toiminnan parissa. Vanhukset, jotka asuvat kodeissaan tai
lepokodeissa ja joilla on enemmän tai vähemmän aktiivisia rooleja yhteisöissään eri muodoissa, otetaan suoraan
mukaan. Paikalliset instituutiot, organisaatiot ja tiedotusvälineet kutsutaan mukaan toimintaan, projektin tulosten
edistämiseen ja levittämiseen.

Tulosodotukset
Noin kolmesataa oppilasta neljässä kumppanikoulussa osallistuu suoraan hankkeen eri toimintoihin kahden vuoden
aikana. Koulut ja varsinkin oppilaat kehittävät tietoisuutta ympärillään myös erilaisista sosiaalisista, kulttuurisista ja
terveydellisistä seikoista, ikäihmisistä, laitoksista, yksityisistä ja julkisista elimistä, paikoista, taiteesta, musiikista,
perinteistä ja yhteisöstä.

Kustannukset ja rahoitus
Hankkeen kokonaiskustannus on 127 009 €, johon saadaan 100 % tuki, josta Kalajoen tuen osuus on 33 572 € ja
kohdistuu ryhmien ja oppilaiden vaihtoon ja harjoittelusessioihin.

Vastuuorganisaatiot, henkilöt ja kumppanit
Hankkeen pääpartneri on Italia, Instituto comprensivo statale "a. Fogazzaro" di noventa vicentina. Muita maita ovat
Suomen Merenojan koulun lisäksi Agrupamento de Escolas Dr. Correia Mateus, Portugali ja Instituto de Educación
Secundaria Los Montecillos, Espanja .
Kalajoen kaupungin vastuuorganisaatio on sivistyspalvelut, ja hankkeen johtajana toimii opetuspalveluiden johtaja
Riku Saksholm ja yhteyshenkilö on kansainvälisyyskoordinaattori Jan Franko.
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