
Circus Trans Formation 
Leonardo da Vinci –Transfer of innovation – innovation siirtohanke 
 
Circus Trans Formation -projekti toimii Euroopan elinikäisen oppimisen ohjelman 
(European Lifelong Lerning Programme) kehyksessä, jossa sitä toteuttavat 8 
eurooppalaisen Caravan-sirkuskouluverkoston jäsentä yhteistyössä Brysselin 
yliopiston (Université catholique de Louvain) kanssa. Projekti on kaksivuotinen 
(2012-2014) ja osa EU:n Leonardo da Vinci ohjelmaa. 
 
 
Kumppanit: 

 Caravan on kansainvälinen järjestö, joka kokoaa yhteen 12 
nuorisosirkusta ja sosiaalisen sirkuksen toimijaa. Kahdeksan näistä 
jäsenistä on mukana tässä projektissa: 

o Ecole de Cirque de Bruxelles (Belgia) 
o Le Plus Petit Cirque du Monde (Ranska) 
o Circus Elleboog (Alankomaat) 
o Belfast Community Circus School (Iso-Britannia) 
o Sorin Sirkus (Suomi) 
o Cirkus Cirkör (Ruotsi) 
o Ateneu Popular Nou Barris (Espanja) 
o Parada Foundation (Romania) 

 Yliopisto: 
o Université catholique de Louvain (Belgia) 

 
 
Yleistä – Sosiaalinen Sirkus: 
Sosiaalinen Sirkus on innovatiivinen väline heikommassa asemassa olevien lasten, 
nuorten ja aikuisten parissa tehtävään opetukseen ja sosiaalisen osallisuuden 
lisäämiseen. Sosiaalinen sirkus on myös kulttuurien välisen työn väline, joka 
kohdentuu tiettyihin kohderyhmiin kouluissa, naapurustoissa ja yhteisöissä, 
erityisesti kaupunkialueilla. Sosiaalinen sirkus luo linkkejä yhteisöjen ja 
osallistuvan ryhmän välille, parantaa osallistujien itsetuntoa ja itseluottamusta, 
kehittää kehonhallintaa ja -tuntemusta, sekä elämäntaitoja. Tämä kaikki on 
johtanut uuden ammatin kehittymiseen: sosiaalisen sirkuksen ohjaaja. 
 
 
 

 
 
 
Tavoitteet:  
Tavoitteenaan kehittää soveltuvat taidot ja antaa työkaluja sosiaalisen sirkuksen 
ohjaajille. Projekti työstää opetussuunnitelmaa ja opettajanopasta, jotka toimivat 
pohjana ensimmäisen eurooppalaisen sosiaalisen sirkuksen ohjaajakoulutuksen 
luomiselle. 
 
Tämä tulee vaikuttamaan niin kansallisiin, kuin Euroopan ammatillisten opintojen 
(European Vocational Education and Training VET) järjestelmiin alallaan, sekä 
tukee sosiaalisten sirkusten kehitystä ja taloudellisten resurssien kasvua Euroopan 
laajuisesti. 
 
Metodologia: 
Projekti lähtee alhaalta ylöspäin suuntautuvasta metodologiasta, pyrkien 
ottamaan aina huomioon kumppanien paikallisen tilanteen. Soveltuvien taitojen 
määritelmät pohjautuvat kaksivuotiseen kenttätutkimukseen, jonka Caravan 
toteutti vuosina 2009-2011. Kansallista ja eurooppalaista analysointia, kehitystä, 
testausta ja toimeenpanoa varten Circus Trans Formation projekti seuraa 
seuraavanlaista aikataulua: 
-Aloitustapaaminen, Bukarest, 26.-28.9.2012: Projektin tavoitteiden esittely ja 
opintotapaaminen 
-Pääohjaajien tapaamiset, 17.-19.12.2012 ja 27.-29.5.2014: Tapaamiset 
opetussuunnitelma työryhmän ja kumppaneiden välillä Tampereella ja 
Tukholmassa. 
-Kansainvälinen metodologinen harjoitusjaksot, 4.-14.2.2013 ja 25.-29.3.2013: 
Kokeilu- ja opetusjakso opetussuunnitelmasta kumppaneille, Amsterdamissa 10 
päivää ja Belfastissa 5 päivää. 
-Kansalliset harjoitusjaksot, kesäkuu 2013 - huhtikuu 2014: Kansallinen 20 päivän 
harjoitusjakson toimeenpano jokaisessa kumppaniorganisaatiossa. 
-Päätöstapaaminen, Brysseli, 1.-3.7.2014: Tulosten julkaisu ja esittely medialle, 
tärkeille kumppaneille ja yleisölle. 
-Opetussuunnitelman pedagoginen kehittäminen (läpi projektin): 
opetussuunnitelma työryhmän asiantuntijat Professori Paquayn johdolla 
kirjoittavat ja kehittävät opetussuunnitelman ja opettajanoppaan. 
 
Yhteystiedot: Laurent Beauthier – info@caravancircusnetwork.eu  
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