
 

 
 
 
 
 
 
 

 
HANKKEEN TAVOITE 
IMPROVE-hanke (Innovative Methodologies and PRactices On VET) pyrkii vastaamaan 
ammatillisen koulutuksen innovaatiotarpeisiin. 
Tavoitteena on luoda vaihtoehtoisia ja tehokkaita menetelmiä/lähestymistapoja 
käytettäväksi oppimisympäristössä 
ja saada näin aikaan hyviä tuloksia työllistymiseen tähtäävässä oppimisessa. 
 
Hankkeen päätavoitteena on kehittää eri toimijoiden välistä kumppanuutta, jonka 
varaan voidaan rakentaa kansainvälisyysstrategia ammatillisen koulutuksen 
opiskelijoille ja työssäoppijoille. Kiitos erinäisten eurooppalaisten projektien, joissa 
tämän hankkeen yhteistyökumppanit ovat mukana, IMPROVE-hankeen kumppanit 
voivat toimillaan vastata monien nuorten ja aikuisten tarpeeseen oppia ja kehittää 
sellaisia taitoja ja osaamista, jota he tarvitsevat parantaakseen asemaansa 
työmarkkinoilla tai edistääkseen uraansa. Samaan aikaan he tarjoavat ammattilaisille 
ja työntekijöille tilaisuuden osoittaa taitonsa ja osaamisensa kansainvälisessä 
kontekstissa. Tämä puolestaan mahdollistaa täyden hyötymisen Euroopan 
yhteismarkkinoiden eduista. 
Edellä mainittujen tekijöiden vuoksi yhteistyökumppaneille on kannattavaa 
osallistua ammatillisen koulutuksen innovaatiohankkeisiin, jotka voivat lisätä 
koulutuksen kansainvälistä ulottuvuutta. 
 

HANKKEEN TUOTOKSET 
Kumppaneiden yhteistyönä tuotetaan seitsemän koulutusopasta. Näissä 
interaktiivisissa oppaissa kuvataan opetusmenetelmiä ja ohjataan yksityiskohtaisesti 
niiden käyttöönottoon ammatillisessa koulutuksessa. Oppaat sisältävät myös vinkkejä 
menetelmien hyödyntämiseen, sekä ehdotuksen mahdollisesta 
laadunhallintajärjestelmästä, jota voidaan käyttää menetelmien seurannassa. 
Oppaissa käytetään havainnollistavaa multimediasisältöä. Niihin kuuluu myös kattava 
luettelo aiheeseen liittyviä verkkolinkkejä, joten oppaat tarjoavat laajan kuvauksen 
käsiteltävistä aiheista, joita ovat: 
1. “Yrittäjyyden opettaminen” 
2. “Työssä tapahtuva oppiminen” 
3. “Web 2.0 -välineet ammatillisessa koulutuksessa” 
4. “Opettaminen pelillistäminen, simulaatioiden ja digitaalisen tarinankerronnan 
keinoin” 
5. “Avoimet opetusresurssit ammatillisen koulutuksen opettajille ja ohjaajille” 
6. “ECVET-järjestelmän käyttöönotto” 
7. “Luova ongelmanratkaisu” 
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Euroopan komission tuki tälle julkaisulle ei tarkoita hyväksyntää sen sisällölle, 
joka kuvastaa ainoastaan kirjoittajien näkemyksiä, eikä Euroopan komissiota 
voida pitää vastuussa 
siinä olevien tietojen mahdollisesta käytöstä. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Yhteistyössä 

 

 

Find An Internship 
(Yhdistynyt kuningaskunta) 

info@findaninternship.co.uk 

+447519322842 

http://findaninternship.co.uk 

 

 

 

Kainotomia (Kreikka) 

info@kainotomia.com.gr 

kainotomia.com.gr 

 

 

 

 

Euro-idea (Puola) 

euroidea.fsk@gmail.com 

http://euroidea.wordpress.com 

 

 
Youth Europe Service (Italia) 

yes.potenza@gmail.com 

+39097121124 

www.yespotenza.wordpress.com 

 

 
Informamentis Europa (Italia) 

info@informamentiseuropa.eu 

+390823354691 

www.informamentiseuropa.eu 

 
TURUN YLIOPISTO (Suomi) 

communications@utu.fi 

+358 29 450 5000 

https://www.utu.fi/ 

 

 

Ota yhteyttä! 
  

 http://blog.findaninterns

hip.co.uk/eu-projectimprove/ 
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https://www.improveproject.eu 

IMPROVE-hankkeen 
aloituskokous Potenzassa 
IMPROVE-hankkeen aloituskokous 
järjestettiin 5.–6.4.2019 Italian 
Potenzassa. Aloituskokouksen tavoitteena 
oli esitellä hanke, siihen osallistuvat 
yhteistyökumppanit ja alustava 
tutkimussuunnitelma hyvien käytäntöjen 
työsuunnitelmalle sekä kertoa rahoituksen 
ja raportoinnin säännöistä sekä sisäisistä 
sopimuksista. Lisäksi esiteltiin 
suunnitelma, josta kävivät ilmi seuraavat 
toimet ja määräajata. Kokouksessa 
keskusteltiin myös kahden kumppanin 
irtautumisesta hankkeesta Yhdistyneen 
kuningaskunnan EU-eron seurauksena 
sekä mahdollisten uusien kumppanien 
ottamisesta mukaan konsortioon. 
 

IMPROVE-hankkeen 
toinen monikansallinen 
kokous Lontoossa 
IMPROVE-hankkeen koordinaattori 
Find an Internship -järjestö (FAI) 
isännöi hankkeen toista 
monikansallista projektitapaamista 
Lontoossa 22.–23.7.2019. Tapahtuma 
järjestettiin FAI-järjestön toimitiloissa 
ja sen vetäjänä toimi Oliver Gnamian. 
Tapaamisessa esiteltiin hankkeen kaksi 
uutta kumppania, Turun yliopisto ja 
Euro-idea Puolasta, käytiin läpi 
projektissa toistaiseksi aikaan saatuja 
tuloksia, määriteltiin tehtävät ja 
vastuualueet kullekin kumppanille, 
päätettiin määräajoista. Tapaamisessa 
käytiin läpi myös tarvittavia 
tarkennuksia, jotta hankkeen työ 
voidaan toteuttaa parhaalla 
mahdollisella tavalla. Lisäksi 
kokouksessa esiteltiin IMPROVE-
hankkeen verkkosivut ja esite 
yhteistyökumppaneille. 
 


