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COMENIUS-YHTEISTYÖHANKKEET 
 

VÄLIRAPORTTI 
koskien v. 2010 hyväksyttyjä  

 
monenvälisiä ja kahdenvälisiä yhteistyöhankkeita 

 
Toimita raportti kesäkuun 30. päivään 2011 mennessä rahoitussopimuksesi Artiklan 7 

(Seuranta, Arviointi ja Tarkistus) mukaisesti täytettynä ja allekirjoitettuna kansalliseen 

toimistoosi (CIMO, Comenius, PL 343, 00531 Helsinki). Kansallinen toimisto käyttää 

raporttia seurantaan.  

 

1. Yleistä: 
 

Rahoitussopimuksen viitenumerro: 2010-1-PT1-COM06-05085 

Hankkeen nimi: COSSOL, Concepts for a Succesful Self-Organised Learning 

Yhteistyömaat: Portugali, Puola, Ranska, Italia, Saksa, Alankomaat, Bulgaria, Latvia, Liettua, 

Turkki 

Hanketyyppi:   Kahdenvälinen 

X Monenvälinen  

Oppilaitoksesi on:   Koordinaattori 

X Partneri 

Oppilaitoksesi nimi: Ammattiopisto Luovi 

Osoite: PL 389, 90101 Oulu 

Puhelin: 020 757 4000 

Yhdyshenkilön nimi: Leena Pekkanen 

Puhelin: 040 3193 721 

Sähköposti: leena.pekkanen@luovi.fi 
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2. Hankkeen sisältö  
 

2.1. Kuvaa lyhyesti hankkeen aikaisia toimintoja sekä tähän mennessä saavutettuja 
tuloksia: 

Cossol-hankkeen kotisivu löytyy osoitteesta http://comeniuscossol.wordpress.com. 

 

Hankkeen ensimmäinen tapaaminen oli Italiassa, Crotonessa 10.-13.11. 2010,  
Istituto Professionale da Stato per i Servizi Commerciali,turistici e della 
Pubblicita´Sandro Pertini – oppilaitoksessa. 

Tapaamisen keskeinen teema tapaamisessa oli ”kompetenssin”-käsitteen ymmärtäminen ja 

selventäminen.  Italia ja Alankomaat olivat valmistelleet aiheesta esitykset keskustelun 

pohjaksi. Saksan hanketoimijat esittelivät työpajassa oppimisalusta Moodlen käyttöä.   

Italian, Puolan ja Portugalin opiskelijat osallistuivat hankkeen logo-kilpailuun,vaikeaan 

tehtävään joutuneet hankkeen toimijat äänestivät voittajaksi ja hankkeessa käytettäväksi 

Portugalin ehdotuksen. (http://comeniuscossol.files.wordpress.com/2010/11/cossol-1st-

report1.pdf) 

Toinen hankekokous järjestettiin Puolassa, Rybnicissa 15.-20.2.2011, Zespót Szkót nr 2,II 
Liceum Ogólnoksztatcace z Oddziatami Dwujezycznymi im. Andrzeja Frycza 
Modrzewskiego –oppilaitoksessa. 

Tapaamisessa keskityttiin kahteen, järjestyksessä ensimmäisiin, elinikäisen oppimisen 

avaintaitoihin: viestintä äidinkielellä ja viestintä vierailla kielillä Jokainen partneri oli 

valmistanut kuvauksen näiden avaintaitojen opetuksen sisällöistä ja opetuksesta omassa 

maassaan. Hankekokouksen työpajojen vastuuvuorossa olivat Puola ja Portugal. 

http://comeniuscossol.wordpress.com/lessons/ 

Alankomaat ja Saksa olivat myös valmistelleet työpajan, jossa Moodle - oppimisalustaa apuna 

käyttäen  tehdään kysely opiskelijoille. Hankekokouksen osallistujat saivat nähdä myös 

opiskelijoiden hienoja tanssi- ja musiikkiesityksiä. 

Kolmas hankekokous järjestettiin Ranskassa, Périgueuxissä 11.-15.5.2011, Lycee Agricole 
de Périgueux-oppilaitoksessa teemana avaintaidot: matemaattinen osaaminen ja 

perusosaaminen luonnontieteiden ja tekniikan aloilla sekä digitaaliset taidot. 

Latvian partnerikoulun edustaja , rehtori Mara Jecabsone esitteli Latvialaista e-learning 

oppimisalustaa, joka perustuu opettajan ja opiskelijan yhteistoimintaan oppimisprosessissa 

.Hän esitteli myös muutamia esimerkkejä matematiikan ja luonnontieteiden tehtävistä. 

Partnerimaat esittivät myös aiheeseen liittyviä tuotoksiaan, tehtäviä ja vinkkejä käytettäväksi 

opetuksessa. 

http://comeniuscossol.files.wordpress.com/2011/06/cossol-joint_report_france.pdf 

Jokaiseen hanketapaamiseen on sisältynyt paljon hyvien käytänteiden ja kokemusten vaihtoa 

epävirallisten keskustelujen kautta partnerimaiden kesken sekä tutustumista kohteena olevan 

maan kulttuuriin. 

Virallisia vierailuja paikallisen kaupungin hallinnon kanssa oli järjestetty Italiassa ja Puolassa. 

 

 

2.2. Mitä ongelmia/esteitä on esiintynyt hankkeen toimeenpanossa, mikäli niitä on ollut? 
Miten nämä ongelmat on ratkaistu?  

Toistaiseksi ei ole ollut ongelmia tai esteitä hankkeessa toimimiselle ja sen  kehittämiselle. 

Kaikki maat ovat motivoituneita ja kiinnostuneita toimimaan hankkeen sisältöjen parissa. 
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2.3. Liikuvuuteen liittyvät toiminnot 

Suunniteltujen 
liikkuvuuksien 
vähimmäismäärä (rastita 

sopiva vaihtoehto) 

� 4            x 12 

� 8            � 24 

                  � vähennetty lukumäärä ___ 

2.4 1.8.10 ja 30.6.11 välisenä aikana toteutettu liikkuvuus (lisää rivejä tarpeen mukaan) 

Liikkuvuuden kuvaus Osallistuneen 
henkilöstön 
lukumäärä1 

Osallistuneiden 
oppilaiden 
lukumäärä 

Hankekokous, Crotone, Italia 10-14.11. 2010 2  

Hankekokous, Rybnik, Puola 16.-20.2.2011 2  

Hankekokous Perigueux, Ranska 11.-15.5. 2011 2  

   

Liikkuvuuksien kokonaismäärä 6  

2.5 Heinäkuun 31. päivään 2012 mennessä 
toteutettavien liikkuvuuksien lukumäärä   

12 

 

 

 
3. Tuensaajan ilmoitus, jonka allekirjoittaa oppilaitoksesi puolesta allekirjoittamaan 

laillisesti valtuutettu henkilö sekä hankkeen yhdyshenkilö koulussa: 

 

"Allekirjoittaneet vakuuttavat tässä väliraportissa annettujen tietojen olevan parhaan 

tietämyksemme mukaan oikeita ". 

Päivä: 22.6.2011 

Paikka: Alavus 

Yhdyshenkilön nimi ja asema: 

Leena Pekkanen 

Yksikönjohtaja 

Yhdyshenkilön allekirjoitus: 

Päivä: 22.6. 2011 

Paikka: Alavus 

Oppilaitoksen johtajan nimi ja asema: 

Tarja Mänty 

Johtaja 

Oppilaitoksen johtajan allekirjoitus: 

 

Oppilaitoksen leima (jos on)  

 

 

 

                                                 
1 Mukaan lukien avustavat henkilöt – milloin kyseessä on erityistarpeita omaavien henkilöiden liikkuvuudet. 


