LEAP-verkoston kautta yhteys Australiaan
Opsia ry toteutti LEAP-verkoston kanssa pilottihankkeen vuonna 2014. Osallistujina oli viisi
australialaista ja viisi suomalaista opetustoimen tai oppilaitoksen johtajaa. Suomalaiset
vierailivat tutustuvat australialaisten kollegoiden työskentelyyn kesällä ja syksyllä
Australiasta tehtiin vastavierailu Suomeen. Yhteinen päätösseminaari pidettiin Helsingissä
syyskuussa 2014.
Pilotoinnin jälkeen yhteistyö on jatkunut niin, että vuosittain muutama suomalainen
oppilaitoksen tai opetustoimen johtaja on osallistunut vaihtoihin. Opsia on tukenut
taloudellisesti jäseniään vaihdon matkakustannuksissa ja vastannut verkoston toiminnasta
Suomessa. Opsia on koordinoinut myös rehtorien osallistumista LEAP-vaihtoihin.
Koronapandemia siirsi suunnitelmia vuodelta 2020 ja 2021. Nyt on tavoitteena päästä
matkaan heinäkuussa 2022 ja suomalaisryhmä on kasvanut aikaisempaa suuremmaksi.
Yhteistyö jatkuu 2021-22 – LEAP HUBit toiminnassa
Seuraava ajankohta LEAP-vaihdon Australian jaksolle on 17.-27.7.2022 ja Suomen
jaksolle 25.9.-5.10.2022. Opsian puolesta koordinaattorina on Peter Johnson.
Vaihdon kustannukset ovat verrattain pienet, koska LEAP- osallistumismaksu on 500
Australian dollaria (322,07 €) ja sen lisäksi kustannuksia ovat vain matkakulut. Esimerkiksi
lennot HEL-SYD-HEL maksavat noin 1 300 – 1 600 €, jos varaa lennon ajoissa.
Osallistujien majoitus järjestetään kollegan kotona molemmin puolin.
Matkakustannuksiin Opsia myöntää jäsenilleen 600 euron tuen, jonka edellytyksenä on
kahden vuoden jäsenyys. Opsia suosittelee, että osallistujan työnantaja korvaavaa
osallistumismaksun ja loppuosan matkakustannuksista.
Jokainen osallistuja vastaa omista matkajärjestelyistään ja voi siten yhdistää
opintomatkaan myös muita matkakohteita. Vuonna 2022 Opsian varapuheenjohtaja Peter
Johnson on saanut puhujakutsun päätösseminaariin, joten kokenut Australian kävijä on
matkanjohtajana. Mukaan on ilmoittautunut 8 - 9 suomalaista – ja lisää mahtuu.
LEAP HUB on uutena yhteistyömuotona vuosina 2020-22. Sen tarkoituksena on koota
suomalaisista osallistujista alueellisia tiimejä, jotka valmistautuvat matkaan tutkimalla
jotain molempien maiden koulutusta yhdistäviä tekijöitä tai mielenkiinnon kohteita.
Valmistautumisen aikana ollaan yhteydessä myös vastaavaan australialaiseen tiimiin ja
sillä tavoin valmistaudutaan etukäteen vaihtoon. Opsia koordinoi valmistelun ja tiimien
kokoontumiset (ZOOM). Suomen LEAP HUB -tiimien ja australialaisten kollegoiden
kanssa on järjestetty jo yksi seminaari Zoomissa ja toinen on marraskuussa 2021.
Jos olet kiinnostunut tästä LEAP-asiantuntijavaihdosta, ilmoittaudu alustavasti Marianne
Joroselle sähköpostitse: marianne.joronen@opsia.fi 15.11.2021 mennessä.
Kysymyksiin vastaa Peter Johnson sähköpostitse: peter.johnson0402@outlook.com

LEAP:n nettisivut löytyvät osoitteesta International Leadership Programs for Educators
Taustaa: Leading Educators Around the Planet
LEAP - verkoston koordinaatio tapahtuu Australiasta (NSW, Sydney) ja mukana on ollut
osallistujia Kanadasta, Englannista, Irlannista. Skotlannista ja USA:sta vuodesta 2009
alkaen. Ohjelmaan voivat osallistua koulujen rehtorit, apulaisrehtorit, opetus- ja
sivistystoimen johtajat ja opetusalan asiantuntijat. Vaihtoon voi osallistua myös puolison
kanssa.
LEAP-verkoston (Leading Educators Around the Planet) australialainen yhdyshenkilö on
Dr. Warren Marks ja hänen lisäkseen myös Dr. Sue Lazenby.
LEAP-ohjelma perustuu kokemuksellisen ja kulttuurien väliseen oppimisen, mentoroinnin
ja kollegan varjostamisen ideoille. Osallistujista kootaan parit, jotka matkustavat toisensa
luokse noin kahdeksi viikoksi ja seuraavat kollegansa työtä jakson ajan. Kulttuurisen
vuorovaikutuksen vahvistamiseksi kollegat majoittavat vieraansa kotiinsa ja vierailun ajalle
suunnitellaan ohjelma, jonka aikana työelämän lisäksi päästään tutustumaan kohdemaan
kulttuurin, luontoon ja elämänmuotoon.
LEAP-verkosto on toteuttanut myös kaksi kertaa opintovierailun Suomeen. Huhtikuussa
2017 oli noin 30 australialaista rehtoria, opetustoimen johtajaa ja yliopiston edustajaa
vierailemassa Kokkolassa ja pääkaupunkiseudulla kahden viikon ajan. Samanlainen
vierailu toteutui myös lokakuussa 2019 ja osallistujia oli ryhmässä saman verran.
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