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FINNISH/SUOMI 

Solidaarisuutta tarvitaan yhä enemmän… 

… näinä Covid-19 -pandemian aikoina, jotka eivät tahdo millään loppua! 

 

Joustavuus, kekseliäisyys, sopeutuvuus, kärsivällisyys, empaattisuus… ovat ominaisuuksia, joita 
jokaisella strategiseen kumppanuushankkeeseen osallistuvalla täytyy jossain määrin olla. Kaikki 
„Culture and Arts: Bridges to Solidarity“ (CABS) -kumppanuushankkeemme jäsenet odottivat innolla 
rakentavia tapaamisia ja ajatustenvaihtoa eurooppalaisten kollegojen kanssa. Nyt jo puolentoista 
vuoden ajan olemme tavanneet vain virtuaalisesti! Voimme nähdä toisemme, keskustella hankkeen 
etenemisestä, tehdä päätöksiä, raportoida toiminnoista ja tuloksista… mutta emme voi syödä, 
nauraa, laulaa tai tutustua lähemmin kumppaneidemme kulttuuriin yhdessä. Se on harmi, sillä meiltä 
jää kokematta yksi tärkeimmistä asioista, jonka eurooppalainen yhteistyö Erasmus + -hankkeissa tuo 
mukanaan: ilo olla yhdessä!  

Jo kauan sitten suunniteltuja työpajoja viimeisimmän 18 kuukauden ajalta ei ole 
matkustusrajoitusten vuoksi voitu toteuttaa. Mutta silti – yhdessä ja solidaarisesti – olemme 
onnistuneet tekemään paljon ja hankkeen nettisivulle https://cabs-erasmus.eu on kerätty erilaista 
materiaalia, aktiviteetteja, kuvia ja myös paljon muuta.   

• Osana „Kulttuuriperintö“ (“Cultural Heritage”) -teemaa esittelemme maidemme (Suomi, 
Italia, Espanja, Ruotsi ja Saksa) ruoka- ja musiikkiperinteitä, kuin myös kaupunkiemme 
matkailijoille tuntemattomia puolia. 

• „Eurooppalaisen taiteen kehitys“ (“Evolution of Arts in Europe”) esittelee taiteilijoita 
kolmelta aikakaudelta ja kahdeksasta maasta. Mukana on aktiviteetteja opiskelijoille.  

• ”Eurooppalainen identiteetti ja henkilöt” (“European Identity and Personalities”) tuo esille 
julkisuuden henkilöitä, joilla on ollut merkittävä rooli yhteisen Euroopan rakentamisessa.  

• ”Henkilökohtaiset muistot” (“Individual Reminiscences”) -osiossa saamme lukea 
kumppanimaiden opiskelijoiden kokemuksia ja elämäntarinoita eri kielillä. Mukana on myös 
joitakin kokemuksia pandemia-ajalta.  

•”Lämmittelyaktiviteetteja” (“Warm up Activities”) ja ”Muuta materiaalia” (“Various 
Resources”) -osioissa tarjoamme opettajille ja opiskelijoille laajasti erilaista materiaalia. Useat 
aktiviteetit – sekä lähi- että verkko-opetukseen – on integroitu eri aiheisiin. Useimmat niistä 
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on suunniteltu kielten opetukseen, mutta lisäksi niitä voi käyttää muun muassa taiteiden, 
historian ja politiikan opetuksessa.  

Ja pian me strategisen kumppanuushankkeen toimijat tapaamme jälleen… virtuaalisesti! Mutta ehkä 
pian myös livenä! CABS jatkaa ovien avaamista solidaarisuuteen!  

Translation: Marjo Markkanen 

 

 


