HAKUEHDOT / ACCEPT ME -nuorisovaihto (Erasmuksen vaihto-ohjelma)
Teema: hyvinvointi. Sisältöinä esim. nuorten osallisuus, henkilökohtainen kehittyminen ja oman
kapasiteetin vahvistaminen, kriittisen ajattelun kehittäminen, nuorten herättely tietoisemmiksi omasta
hyvinvoinnistaan (self care). Osallistujia Belgiasta, Kroatiasta, Serbiasta ja Suomesta.
Ajankohta: 9-16.7.2022
Kohde: Kroatia, Split, Giovo
Hakuprosessiin osallistuminen tarkoittaa huoltajien ja nuoren sitoutumista matkaan ja koko prosessia tulee miettiä
tarkasti yhdessä ennen hakemuksen jättämistä. Kaverin karsiutuminen matkasta, yllättävä jännitys tms. ei voi olla
syy keskeyttää prosessia. Yllättävä sairastuminen tai vastaava on hyväksyttävä syy jättää matka väliin. Kaikki hakijat
osallistuvat myös haastatteluun.
Valintakriteerit:
Haastattelun, kirjallisen hakemuksen ja yleisen käytöksen perusteella valitaan matkalle max. 8 Juupajokelaista 13-18
-vuotiasta nuorta. Hyvää kielitaitoa ei edellytetä (matkan yhtenä tarkoituksena on kartuttaa sitä). Valinnat ja
haastattelut suorittaa tiimi, jossa on kunnan työntekijöitä (eli Erasmus ei osallistu valintaan).
Hakemuksessa ja haastattelussa painotetaan seuraavia asioita:
•
•
•
•
•

Hakijalla on riittävästi sosiaalisia taitoja tehdä yhteistyötä toisten oppilaiden ja aikuisten kanssa
Luotettavuus, kyky toimia ohjeiden ja sääntöjen mukaan
Hakija kykenee toimimaan muuttuvissa tilanteissa
Hakija voi saada matkasta erityistä intoa tulevaisuutta varten
Hakijan kielitaidon kehittymiselle olisi erityistä hyötyä matkasta

Valinnoista tiedotetaan koulukeskuksen oppilaille ja huoltajille Wilmassa. Niille hakijoille, joilla ei ole Wilmaa
käytössä, voidaan tiedotus tehdä sähköpostitse huoltajille. Valituille nuorille ja huoltajille järjestetään kohdennettua
tiedotusta ja yhteisiä tapaamisia käytännön matkajärjestelyjä varten. Matkalle lähtevät nuoret kokoontuvat
muutenkin ennen matkaa mm. hieman tutustumaan kohdemaahan.
Valintakriteerien perustelut:
Koska matka sisältää kaikille uusia ja normaalista poikkeavia tilanteita, stressiä, jännitystä ja uusia sosiaalisia
kontakteja, turvataan valintakriteereillä kaikille mahdollisimman turvallinen ympäristö. Omat huoltajat eivät ole
matkassa mukana, joten pienen jännityksen ja stressin sietäminen on välttämätöntä. Myös odottelu kuuluu matkaan
(mm. lentokentät).
Kielitaidon osalta ulkomaat antavat konkreettisen mahdollisuuden ottaa kontaktia vieraskielisiin ihmisiin. Haluamme
rohkaista käyttämään omaa, vaikka heikkoakin kielitaitoa. Uusi kieli avaa uuden maailman ja jo yhdellä sanalla
pääsee alkuun. Kokemus voi kannustaa opiskelemaan kieltä lisää.
Kansainväliseen projektiin osallistuminen voi olla käänteentekevä asia oppilaan tulevaisuutta ajatellen. Itsestään
oppii uutta ja nuori voi saada uusia ystäviä sekä kansainvälisiä kontakteja. Joku voi saada kipinän vaikkapa
tulevaisuuden opintoihin, tai huomata olevansa hyväksytty uudenlaisessa ympäristössä. Jollekin viikon teema ja
sisältö voivat olla juuri nyt ajankohtaisia.

Kannattaa rohkeasti hakea mukaan: älä jätä hakematta siksi, että
pelkäät ettet tule valituksi.

HAKULOMAKE ACCEPT ME -nuorisovaihtoon Kroatiaan (Erasmuksen vaihto-ohjelma)

Hakijan nimi: _______________________________________________________
Hakijan ikä matkan alkaessa: ______ Hakijan puhelinnumero: _______________________________
Miksi haluat osallistua matkalle? _______________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Mitkä ovat vahvuuksiasi? Mitä hyötyä ajattelet vahvuuksistasi olevan matkalla?
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
Mitä hyötyä toivot matkasta olevan sinulle?
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
Mikä sinua jännittää/mietityttää eniten? Mitä haasteita voisi matkalla tulla eteen?
___________________________________________________________________________________
Miksi juuri sinun pitäisi päästä mukaan?
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Mikä oli käytösnumerosi kahdessa viimeisimmässä koulutodistuksessasi? _________________________
Oletko matkustanut aiemmin ulkomailla? Missä, milloin ja kenen kanssa? Huom: tämä ei vaikuta valituksi
tulemiseen, mutta auttaa järjestäjiä, kun tiedämme kuinka tottuneita/uusia reissaajia matkalla on
.
_____________________________________________________________________________________
Olen tutustunut hakuehtoihin ja sitoudun osallistumaan hakuprosessiin ja matkaan ehtojen mukaisesti (huoltajien
nimet ja allekirjoitukset):

_______________________________________

________________________________________

________________________________________

_________________________________________

Onko käytössä Juupajoen Wilma, johon valinnasta voi ilmoittaa? __ Kyllä __ Ei
Spostiosoitteet, joihin haluamme ilmoituksen valinnasta, koska meillä ei ole Juupajoen Wilmaa:
______________________________________________________________________________________
LOMAKKEEN PALAUTUS 1.5.2022 mennessä virastotalon infoon (ma-pe) tai spostilla ronja.kiviaho@juupajoki.fi.
Lisätiedot: 040 7746 443
Haastattelut pyritään pitämään vk 18 aikana ja ilmoittamaan valinnoista viikolla 19.

