
Getting Closer

Suomalaisen ja espanjalaisen koulun välinen projekti



• 2 opettajaa luokkineen, Espanjasta (Kanarian saarilta) ja Suomesta 

• oppilaat olivat viidesluokkalaisia

• kesto noin yksi kouluvuosi



Projektissa tehtiin vaikka mitä

• Me opettajat valitsimme ensin oppilaillemme kirjeenvaihtokaverit. 

• Molempiin maihin lähetettiinkin sitten kasa kirjeitä, joissa oppilas esitteli 

itsensä ja kertoi mitä hänellä on päällään paketissa mukana olevassa 

valokuvassa. 

• Oppilaat etsivät sitten oman kirjeenvaihtokaverinsa kuvan vihjeiden 

perusteella. 

• Paketissa oli myös karkkia ja esitteitä.







Monikansalliset joukkueet

• Seuraavaksi lapset jaettiin viiteen sekajoukkueeseen, puolet suomalaisia ja 

puolet espanjalaisia.





Maantiedetta kiinnostavalla tavalla

• Me opettajat loimme viisi reittiä kartalla koulujemme välille. 

• Yksi kulki hyvin idässä, toinen aivan lännessä ja muut siinä välillä. 

• Kaikissa oli kuitenkin yhtä monta pysähdystä, eli 30.



Reitit näkyivät seinällä…



… mutta myös Google  Earth -sovelluksessa



Kilpailu

• Joukkueet ansaitsivat pisteitä tekemällä erilaisia tehtäviä. 

• Sovittuna aikana kerran kuukaudessa joukkueen puoliskot suorittivat jotain, 

jonka jälkeen joukkueet ottivat yhteyden toisiinsa Skypen avulla. 

• Eri maissa olevien joukkuetovereiden piti sitten päättää, mikä on joukkueen 

yhteisvastaus tai vaikkapa laskea pisteet yhteen.





 





Pisteytys

• Opettajat tarkistivat tehtävät vuorotellen. 

• Paras joukkue sai 5 pistettä, heikoin yhden. 

• Joukkueen kummatkin puolikkaat etenivät kohti toisiaan saamansa 

pistemäärän verran. 



Pelialusta

• Joukkueen pelinappulaa siirrettiin seinällä olevalla pelialustalla.

• He menivät myös tietokoneilla Google Earth –karttoihinsa ja selvittivät siellä, 

mihin he ovat sillä kertaa ”matkustaneet”. 

• Sen jälkeen ryhmät kirjoittivat lokikirjaa, jossa he kuvittelivat oikeasti 

olevansa jossain jännittävässä kohteessa. 

• Tietoa haettiin Internetistä, esimerkiksi kyseisen kaupungin lämpötila, 

ruokapaikat tai matkakohteet.





Voittajat löytyivät!

• Voittajajoukkue oli selvillä neljän tehtävän jälkeen. 

• Joukkueen 5 puoliskot ”kohtasivat” toisensa jossain Keski-Euroopassa. 



Loppujuhlat

• Palkintojenjako järjestettiin web-kameroiden edessä Skypen ollessa auki. 

• Kummassakin maassa oli valittu musiikkia toisten kuunneltavaksi.  

• Lähetimme taas paketit, joissa oli paitsi mitalit, myös herkkuja ja 

jäähyväiskirjeitä. 





Mutta ei siinä ollutkaan kaikki!

• Tämä projekti valittiin ensin Suomen ja Espanjan parhaaksi eTwinning-

projektiksi 2010. 

• Ja sen perään myös Euroopan parhaaksi projektiksi. 

• Palkinnoksi molemmat luokat opettajineen pääsivät keväällä 2011 

palkintomatkalle Budapestiin. 

• Oli uskomattoman hienoa nähdä, kun silloin jo kuudesluokkalaiset nuoret 

kohtasivat toisensa ja viettivät yhdessä muutaman päivän. 




