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Tiivistelmä 
Sosiaalinen osallisuus on osallistujia  yhdistävä teema, jossa  levittää tietoa ja parhaita käytäntöjä sosiaalista osalli-
suutta koskevista asioista ja luoda foorumi, johon opiskelijat voivat työskennellä aiheen kanssa ja paljastaa joitakin 
parhaita käytäntöjä, jotka voidaan lopulta siirtää luokkahuoneisiin ja yhteisöihin sekä  löytää tapoja ja menetelmiä    
niiden opiskelijoiden osallistamiseksi,  jotka ovat syrjäytymisen vuoksi vaarassa jäädä pois, ja joiden avulla heidät     
voidaan ottaa paremmin mukaan kouluelämään, lisätä heidän motivaatiotaan ja kehittää asenteitaan ja hyvinvointi-
aan. 
 
Tavoitteet  
Hanke toteuttaa ohjelman teemoja Inkluusio- oma pääoma, romaanit ja muut vähemmistöt sekä sosiaalinen dialogi, 
mm. vaihdoilla ja työskentelyllä teemojen parissa.  
 
Toimenpiteet 
1) Sosiaalisen osallisuuden aiheen tutkimiseksi jokainen kumppani on yksilöinyt sosiaalisen osallisuuden lähestymis-
tapoihinsa liittyvät erityiset vahvuutensa tai näkökulmansa. Jokaista lähitapaamista varten tehdään tutkimus, joka   
antaa tietoa paikallisyhteisöistä ja heidän suhtautumisestaan sosiaaliseen osallisuuteen ja ao. teemaan 
2) Osallistujat osallistuvat viidessä lähi- tai etätapaamisessa eri kumppanikoulussa kahdessa seminaarissa ja niissä käsi-
tellään sosiaalisen osallisuuden lähestymistapoja, jotka kumppanimme ovat tunnistaneet:   
Tapaamisten teemoja ovat: Kansallisten kielten käyttö keinona murtaa esteitä, lisätä suvaitsevaisuutta ja ymmärtää 
muita kulttuureja sekä innovatiiviset opetusmenetelmät, jotka motivoivat koulunkäynnin keskeyttäneitä, etnisiä       
vähemmistöjä ja heitä, joiden koulumenestys on ollut kyseenalaistettua. Muita teemoja ovat edistetään eri toimia, 
joiden tarkoituksena on luoda yhteinen perusta sukupolvien väliselle ja kulttuurienväliselle oppimiselle ja kokeillaan, 
miten eläimiä voidaan käyttää tässä työssä ja miten he voivat tuoda nämä uudet jäsenet yhteen toiminnan kautta. 
Lisäksi käytetään lähestymistapaa, jolla pyritään luomaan oppimisympäristöjä, jotka perustuvat viljelykasvien tuotan-
toon ja ruoanlaittoon keinona lisätä sosiaalisen osallisuuden mahdollisuutta. 
 
Tulosodotus: Sosiaalisen osallisuuden käsikirja antaa tietoa ja tietoa jokaisesta näistä lähestymistavoista, ja se on 
luonteeltaan hyvin levitettävissä online-tiedostona tai painettuna ja opettajien käytössä kouluissa ja luokkahuoneissa. 
 
Kustannukset, laji, osallistujien määrä kaikista 
Kyseessä on Euroopan Unionin ERASMUS + ohjelman rahoittama hanke, jonka   keskeiset toimet ovat yhteistyö inno-
vaatioiden ja hyvien toimintatapojen vaihtamiseksi, strategiset kumppanuudet kouluille. Myönnettävä rahoitus on  
100 %.  
Hankkeen kokonaiskustannus muodostuu kaikkien maiden osallistujien kustannuksista ja sisältävä vaihdon kustannuk-
set, yhteensä 138 556 €, siitä Kalajoen Lukion osuus on 31 697 €.   
 
Vastuuorganisaatio, pääpartneri ja partnerit 
Hankkeen johtaja on Riku Saksholm, Opetuspalveluiden palvelualuevastaava. Hankkeen pääkoordinaattori on Kalajoen 
lukio ja rehtori Lena Segler-Heikkilä on opetuspalveluiden yhteyshenkilö yhdessä kansainvälisyyskoordinaattori Jan 
Franko kanssa.  
 
Yhteistyökumppaneita (partnerit) ovat Grønvangskolen Tanskasta, Obchodni akademie a Jazykova skola s pravem 
statni jazykove zkousky Tsekkoslovakiasta, Agrupamento de Escolas de Sampaio Portugalista, KBS Nordhorn Saksasta. 
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