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PROJEKTIN SYNTYVAIHEET
6

1

IHMINEN
Ihminen. Mitä se tarkoittaa? Keitä me
olemme? Mihin olemme menossa? Mikä
tekee meistä erilaisia? Olemmeko
hetkellinen luonnonoikku vai yksi
tärkeimmistä Universumin päämääristä?
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Onko Ihminen vain rationaalinen eläin,
kuten Aristoteles väitti?

1

Tai ehkäpä, kuten persoonallisuustutkijat
väittävät, ihminen on sosiaaliseen elämään
kykenevä subjekti, joka kytkeytyy
yhteisöönsä ilman että menettää
subjektiivisuuttaan tai yksilöllisyyttään.
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YRITTÄJYYS

TYÖELÄMÄTAIDOT

1

Kun me määrittelemme keitä me olemme,
sosiaaliset suhteet ovat aina taustalla.

LUOVUUS

TIIMITYÖ

Erityisiä taitoja tarvitaan näiden
suhteiden kehittämiseksi jokapäiväisessä
elämässä ja työelämässä. Näitä ovat
työelämätaidot; luovuus, tiimityö,

KOMMUNIKAATIO

kommunikaatio ja yrittäjyys.
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MITÄ OVAT
TYÖELÄMÄTAIDOT?

1

Kompetenssit, jotka määritellään tilanteeseen sopivan tiedon,
taidon ja asenteiden yhdistelmänä sosiaalisten päämäärien
saavuttamiseksi. Ne tarjoavat lisäarvoa työllistymisessä,
sosiaalisessa koheesiossa (Euroopan nuorisosopimus), mikä
korostaa elinikäisen oppimisen merkitystä sopeutumisessa
yhteiskunnan ja työelämän kehitykseen ja muutoksiin.
Näitä kompetensseja pidetään tärkeitä niiden yleisen luonteen
vuoksi.
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TARVE:

1

Työelämätaitojen nopeampi
omaksuminen.

PÄÄTÖKSENTEON
ONGELMA:
Miten se tapahtuu?
11

TOIMENPITEET ONGELMAN
RATKAISEMISEKSI

1

Ratkaisu ongelmaan on kehitetty hankkeella: The accceleration method of developement of
transversal compentences in students´s practical training process.
Menetelmä on kehitetty ja todennettu kansainvälisessä projektitiimissä, jossa ovat olleet
jäseninä seuraavat jäsenet:
Poznan University of Technology (Puola) – projektikoordinaattori
Centria University of Applied Sciences (Suomi)
Czestochowa University of Technology (Puola)
Matej Bel University Banska Bystrica (Slovakia)
The Federation of Education in Jokilaaksot – JEDU (Suomi)
Western Chamber of Industry and Commerce (Puola)
University of Maribor – Faculty of Economics an Business (Slovenia)
Wroclaw University of Economics (Puola)
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TOIMENPITEET ONGELMAN
RATKAISEMISEKSI

1

Menetelmä on Erasmus+ -ohjelmasta rahoitetun kehittämishankkeen tulos.
Avaintoimi 2: Yhteistyöhankkeet innovaatioiden ja hyvien käytäntöjen kehittämiseksi
Toimenpide 2: Strategiset kumppanuushankkeet
Sektori: Korkeakoulutuksen strategiset kumppanuudet
Projektin kesto: 01 lokakuuta 2015 – 31 Elokuuta 2018 (35 kuukautta)
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MIKSI KEHITIMME
MENETELMÄN?

1

Työmme on suora vastaus niihin muutoksiin, jotka tapahtuvat työmarkkinoilla; esim. tiimi- ja etätyön
yleistyminen, työn tekeminen monikulttuurisessa ympäristössä, jotka asettavat yhä kasvavan vaatimuksen niin
korkeatasoiselle ammatilliselle erityisosaamiselle kuin käytännön osaamiselle ja työelämätaidoille.
Työelämätaitojen ongelmat
Heikkojen ammatillisten taitojen lisäksi riittämättömät työelämätaidot ovat työnantajayritysten listaamia
yleisimpiä syitä nuorten työntekijoiden työhön soveltumattomuuden tai työllistymisen esteenä. (Ks. M.
Szafrański, Zarządzanie akceleracją tworzenia zasobów wiedzy w przedsiębiorstwach, Poznan University of
Technology Publishers, Poznan 2015; Szafrański M., Goliński M., System for Professionals – Monitoring
Employers` Demands for Key Competences in Wielkopolska, in: Recent Advances in Computer Science;
Procedings of the 19th International Conference on Computers; 19th International Conference on Circuits,
Systems, Communications and Computers, Zakhyntos, Greece 2015, pp. 184-191). Tämä projekti vastaa
työelämän tarpeisiin korkeakouluista valmistuvien paremmista työelämätaidoista.
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ATC ERASMUS+-MENETELMÄN
SYNTY

1

Yleisten käytännön työelämätaitojen laadukas kehittäminen korkeakoulutuksessa on tärkeä vaatimus EU
dokumentaatiossa (kommunikeat ja raportit). Työelämätaitoja pidetään EU dokumenteissa ja jäsenvaltiossa
korkeakoulutuksen avainalueina jotka vaativat uudistuksia. Muun muassa tämä asia on mainittu Euroopan
komission kommunikeassa (Com (2011) 567), joka ilmaisee uudistusten tarpeen korkeakoulutuksen
avainalueilla mukaanlukien inhimillisen pääoman laadukkaan kehittämisen. Huomiota on kiinnitetty myös
korkeakoulutuksen laadukkaan kansainvälisen toiminnan vaikutukseen. Jäsenvaltioiden ja korkeakoulujen, jotka
yrittävät lisätä toimintansa vaikutusta työllisyyden kasvuun Euroopassa, tulee ottaa toimintaansa mukaan
työnantajia ja työelämän organisaatioita suunnittelemaan ja toteuttamaan ohjelmia, lisäämäänä
työntekijävaihtoa ja ottamaan huomioon käytännön työelämän kokemuksia koulutusohjelmien suunittelussa.
Joskus koulutusohjelmien reagointi työelämässa ja taloudessa tapahtuviin muutoksiin on liian hidasta ja
tulevaisuuden urapolkujen ennakointi on riittämätöntä. Ongelmana on instituutioiden ja ja
työmarkkinasäädösten kyky yhteensovittaa tarvittavat työelämätaidot ja työpaikat.

15

ATC ERASMUS+-MENETELMÄN
SYNTY

1

Tarve kehittää työelämätaitoja on nostettu esiin Eyrydice -raportissa vuodelta 2012 (a) ja (b), 2013 ja 2014.
Raporttin mukaan työelämätaitojen opetus voidaan sisällyttää opetusohjelmiin monella tavalla: läpileikkaavien
taitojen opetukseen, sisällyttämällä jo olemassa oleviin oppiaineisiin tai erillisenä oppiaineina. Raportin mukaan
työelämätaidot vaativat uudenlaisia oppimisen ja opettamisen tapoja, jotka ylittävät perinteiset oppiainerajat.
Työelämätaitojen osaamisen arviointi on myös vaikeampaa perinteisiä arviointitapoja käyttämällä. Eurydice
–raportti 2012 (b) s. 19 eteenpäin) määrittelee asenteet (itsetietoisuus, itsetuntemus, itseluottamus,
aloitekyky, riskinottokyky, kriittinen ajattelu, luovuus, ongelmanratkaisukyky), tietoisuus (mahdollisista
urapoluista työelämässä, talousasioista, yritysorganisaatioista ja prosesseista) ja taidoista
(kommunikaatiotaidot, esiintymistaidot, suunittelutaidot, tiimityötaidot; käytännön mahdollisuuksien etsiminen
yrittäjille) tarpeellisiksi jotta voi toimia yrittäjämäisellä tavalla.
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ATC ERASMUS+-MENETELMÄN
SYNTY

1

Eurydice –raportti vuodelta 2013, korkeakoulutuksen laadun ja sopivuuden uudistusten lisäksi, mainitsee
valmistuneiden työllistyvyyden lisäämisen muun muassa kehittämällä yrittäjyyteen liittyviä taitoja. Vimeisin
raporteista vuodelta 2014 huomauttaa, että tulevaisuuden ammateissa tarvittavan koulutuksen ja taitojen
tuottamisen lisäksi yliopistojen täytyy kehittää opiskelijoiden “yleisiä” “siirrettäviä” avaintaitoja joita ei
välttämättä liitetä tiettyihin ammattialoihin, mutta jotka mahdollistavat valmistuvien löytää töitä
työmarkkinoilta. (esim. kommunikaatiotaidot, yrittäjyys, kyky “oppia” ja tehdä työtä tiimissä. Se, miten
korkeakoulutus saavuttavat tämän tavoitteen jää avoimeksi kysymykseksi.
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OPISKELIJAT

1

Keskityimme projektissa opiskelijoihin,
jotka osallistuivat hankkeen
toimintoihin ja niihin
opetusmenetelmiin, jotka nopeuttivat
työelämätaitojen oppimista.

KÄYTÄNNÖN
HARJOITTELU
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ATC ERASMUS+ -MENETELMÄ JA
OPISKELIJOIDEN TYÖELÄMÄTAITOJEN
KEHITTÄMINEN

1

Projektissa kehitetty yleisten työelämätaitojen kehittämisen Innovatiivinen menetelmä on osa tärkeitä
prioriteetteja: horisontaalinen ja korkeakoulutukseen tarkoitettu (ERASMUS + programme).
Näitä prioriteetteja ovat:
Kehitetään työelämätaitoja (mukaanlukien yrittäjyys) koulutuksessa ja nuorten työharjoittelussa käyttäen
innovatiiviisia opetusmenetelmiä jotka kohdistuvat oppijoihin ja jotka kehittävät asianmukaisia arvioinnin ja
luokittelun muotoja (parantaen erityisesti innovatiivisia toimia, joilla voidaan arvioida yleisiä työelämätaitoja).
Parannetaan korkeakoulutuksen laatua ja ajankohtaisuutta toimilla, jotka auttavat sovittamaan opetusohjelmat
tulevien työmarkkinoiden tarpeiden ja toiveiden mukaiseksi ja auttavat nuoria hankkimaan työelämätaitoja, kuten
yrittäjyys korkeakoulujen ja työelämän toimijoiden aktiivisella yhteistyöllä.
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Kuvittele pakohuone tai
tietokonepeli missä on tehtäviä

1

ja päämäärä. Joskun tehtävät
ovat tarkoin määriteltyjä mutta
joskus taas riippuvat siitä,
miten toimimme.
Kansainvälisen työryhmän
yhteistyöllä kehitimme
menetelmän, joka on tällainen
peli. Kun pääsemme
tavoitteeseem siellä on
palkinto. Parempi tieto siitä,
mitä pitää tehdä, että
kehitämme työelämätaitoja
nopeammin.
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2

MENETELMÄN TOIMINTA
21

MENTELMÄN
TOIMINTA

1. ALKUTILANTEEN ANALYYSI
Käytännön opetuksessa käytettyjen
työelämätaitojen opetusmetelmien
analyysi

2. LIIKE-ELÄMÄN TARPEET

2

Yritysten tarvitsemien työelämätaitojen
tutkiminen

7. TOTEUTTAMINEN
Opetusmenetelmien käyttöönotto
ja soveltaminen

3. MATRIISI
Työelämätaitojen
opetusmenetelmien matriisin
kehittäminen

6. ARVIOINTI
Parhaiden ja tehokkaimpien
opetusmenetelmien valinta

Menetelmä koostuu seitsemästä vaiheesta.
Jatkuvan parantamisen periaatetta käytettiin
hyväksi mallia rakennettaessa. Tämä
tarkoittaa sitä, että seitsemännen vaiheen
jälkeen seuraava kierros tehdään jatkuvan
parantamisen periaatteella laatuympyrän
periaatteen mukaisesti (PDCA –sykli).

5. ANALYYSI
Testauksen tulosten analysointi ja
johtopäätösten tekeminen niiden
pohjalta

4. SUUNNITTELU JA TESTAUS
Työelämätaitojen
opetusmenetelmien kehittäminen
ja testaus
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3

MENETELMÄN PERUSTIEDOT
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MENETELMÄN VAIHEET: 1

ALKUTILANTEEN ANALYYSI

3

Miten menetelmää voidaan käyttää?
ENNEN KUIN aloitetat seuraavia vaiheita, hanki tietoa
työelämätaidoista ja niiden opetukseen käytetyistä
opetusmenetelmistä tai LATAA RAPORTTI: The report
conserning applied teaching methods of transversal
skills and methods of practical trainings HANKKEEN
WWW-SIVUILTA.
Yleisesti, luo perustietämys keinoista ja avaintaidoista
omassa maassasi ja muissa maissa.

WWW.ATCERASMUS.EU (DOWNLOAD)
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MENETELMÄN VAIHEET: 2

LIIKE-ELÄMÄN TARPEET

3

Toisessa vaiheessa tutki tai ota selvää, mitkä työelämätaidot ovat hyödyllisiä liikeelämässä.

Tutkimusmenetelmä ja projektin tuottamat
tutkimustulokset on esitetty raportissa (Puolaksi ja
Englanniksi ). Raportti on saatavissa osoitteessa:
www.atcerasmus.eu

- Menetelmä jaottelee työelämätaidot neljään kompetenssiin, jotka olivat projektin
kohteena
- Tutkimus suunniteltiin siten, että se voidaan helposti toistaa kansainvälisesti tai vain
pelkästään yhdessä yliopistossa
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MENETELMÄN VAIHEET: 3

MATRIISI, OSA 1

3

Kolmannessa vaiheessa:
1. Tee lista kaikista tunnetuista käytännön opetusmenetelmistä (85 menetelmää tunnistettiin
ATC Erasmus+ projektissa);
2. Arvioi niiden käytettävyys kehitettäessä opiskelijoiden henkilökohtaisia työelämätaitoja
(asiantuntijamentelmää käytettiin ATC Erasmus+ projektissa);
3. Ota huomioon liike-elämän edustajien menetelmän toisessa vaiheessa tekemä arvio tiettyjen
työelämätaitojen hyödyllisyydestä;
4. Tee arvio käytännön opetusmenetelmien sopivuudesta niiden hyödyllisyydestä kehitettäessä
työelämätaitoja.
5. Tällä tavoin riippuvuussuhteet käytännön opetusmenetelmien ja työelämätaitojen
kehittymisen välillä syntyvät.
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MENETELMÄN VAIHEET: 3

MATRIISI, OSA 2

3

6. Voit valita tästä matriisista menetelmät suunniteltaessa käytännön harjoittelun prosesseja
työelämätaitojen kehittämiseksi.
ACT Erasmus+ projektin matriisi on valmis käytettäväksi, mutta muista:
- Liike-elämän preferenssit voivat vaihdella,
- Uusia käytännön harjoittelun tapoja voi syntyä,
- Erityisasiantuntemus voi muuttua.
Sen vuoksi matriisi täytyy todentaa ja ottaa käyttöön aluellisten tai kansallisten olosuhteiden
mukaisesti huomioiden yliopiston resurssit.
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MENETELMÄN VAIHEET: 3

MATRIISI, OSA 3

3

Testien tulokset on sovellettu
ottamalla huomioon
tekijöiden hyödyllisyys liikeelämän tarvitsemille
työelämätaidoille.
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TIIVISTELMÄ KOLMESSA ENSIMMÄISESSÄ
VAIHEESSA TEHDYSTÄ TYÖSTÄ

MONOGRAFIA

3

Tiivistelmä kolmessa ensimmäisessä vaiheessa
tehdystä työstä on sijoitettu titeelliseen
monografiaan:
Szafranski M., Golinski M., Simi H. (Eds.)., (2017). The
Acceleration of Development of Transversal
Competences., In: Centria. Studies, 4., Centria
University of Applied Sciences. URN:ISBN:978-9527173-26-8.
Kirja on julkaistu sähköisenä version ja se voidaan
ladata osoitteesta:
http://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/1324
25/978-952-7173-26-8.pdf?sequence=1&isAllowed=y
(2018-05-31)
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SUUNNITTELU JA TESTAUS

MENETELMÄN VAIHEET: 4
PROSESSI 1

PROSESSI 2

Prosessi n

TESTI 1

TESTI 2

TESTI N

3

Neljäs vaihe sisältää:
- käytännön harjoitteluprosessin suunnittelun,
- prosessien testauksen organisoinnin ja toteutuksen,
- tietojen keräämisen, jotta voit analysoida testien tulokset ja valita parhaat prosessit tai parhaat
harjoittelumenetelmät.
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MENETELMÄN VAIHEET: 5

ANALYYSI

3

Analyysi on esitellyn menetelmän seuraava
vaihe. Tässä vaiheessa:

TULOKSET
TESTISTÄ 1

ISYYLANA

TULOKSET
TESTISTÄ 2

arvioi saatuja tuloksia
analysoi tekijöitä, jotka ovat
voineet vaikuttaa opetuksen
tuloksiin prosessin käytön jälkeen
(mukaanlukien mahdollisten
kulttuurillisten tekijöiden
identifiointi ja analyysi)

TULOKSET
TESTISTÄ N

valmistele täysi dokumentaatio
testausprosessista
31

MENETELMÄN VAIHEET: 6
OSITTAISET
RAPORTIT

ARVIOINTI

YHTEENVETO RAPORTIT

3

Kuudennessa vaiheessa valmistellaan
yhteenvetoraportti. Se sisältää tulokset käytännön
harjoittelumenetelmän prosessista ja tehokkuudesta.
ottaen huomioon työelämätaitojen kehittymisen
seuraavista näkökulmista:
- muutos työelämätaitojen tasossa(ΔC)
- muutos kompetenssien tasossa (R)
- kompetenssien kehittymisen nopeutuminen (a)

– työelämätaitojen kehittymisen nopeutuminen saavutetaan (i
+1) menetelmän käyttämisen tuloksena
– työelämätaitojen kehittyminen saavutetaan p –prosessin
tuloksena
– työeämätaitojen kehittymisen nopeus
– aika, joka on käytetty opiskeluun käyttäen (i +1) menetelmää
– aika, joka on käytetty opiskeluun käyttäen p prosessia
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MENETELMÄN VAIHEET: 7

TOTEUTTAMINEN

3

Päätösvaihe on menetelmän

SOVELTAMINEN

käyttöönotto ja soveltaminen.
Tilanteesta riippuen, tämä vaihe
voi sisältää seuraavat askeleet:

TUKI

- Kehitetään opas tai toimintamalli
menetelmän käyttämiseen,
- Menetelmän levittäminen,

LEVITYS

- Menetelmän käyttöönoton
tukeminen,
- Menetelmän soveltaminen

OPAS TAI TOIMINTAMALLI

korkeakouluissa.
33

MENETELMÄN VAIHEET: 7

TOTEUTTAMINEN

3

ATC ERASMUS + MENETELMÄN SOVELTAMISEN HYVÄT KÄYTÄNNÖT

POZNAN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY (PUOLA)
Menetelmä ja
toimintamalli yhdessä
Käyttöohjeen kanssa on

Laatujohtamisjärjestelmää käytetään Poznanin
teknillisen yliopiston insinöörijohtamisen
tiedekunnassa. Ensimmäinen
laatujohtamisjärjestelmän auditointi suoritettiin
2012 ja se oli yhteensopiva ISO 9001 standardin

sisällytetty

kanssa. Insinöörijohtamisen tiedekunnalle

laatujohtamisjärjestelmän

myönnettiin silloin sertifikaatti laatujärjestelmästä.

dokumentaatioon
(Ohjeet).

Nykyinen sertifikaatti, jonka on myöntänyt
riippumaton yksikkö: TÜV SÜD Polska Sp. z o. o. on
voimassa 9.2.2021 saakka ja kattaa kokoaikaisen ja
osa –aikaisen opiskelun alemmalla ja ylemmällä
asteella sekä tohtori ja jatko –opiskelutasolla.
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MENETELMÄN VAIHEET: 7

TOTEUTTAMINEN

3

HYVÄT KÄYTÄNNÖT ATC RASMUS + MENETELMÄN KÄYTÖSTÄ

CENTRIA AMMATTIKORKEAKOULU (SUOMI)
ATC-Menetelmämalli ja toteutus on sisällytetty kurssien kuvauksiin liiketalouden ja tekniikan alan opinnoissa,
tuotantotalouden opinnoissa ja liiketalouden opinnoissa Centria-ammattikorkeakoulussa kaikilla kolmella kampuksella:
Kokkola, Pietarsaari ja Ylivieska, ja toteutetaan osana oppilaitoksen omaa opetussuunnitelmaa.Osallistuessaan kumppanina
Erasmus + -strategiaan liittyvään kumppanuusprojektiin ”The acceleration method of development of transversal
competences in the students’ practical training process " Centrian opetushenkilökunta on kiinnittänyt yhä enemmän
huomiota luoviin opetusmenetelmiin ja menetelmämallin toteut-tamiseen opetuksessaan.
Hanke on osa Centrian laatujärjestelmää, jonka auditoinnin Kansallinen koulutuksen
arviointikeskus on toteuttanut ja antanut korkeakoululle laatuleiman, joka on voi-massa kuusi
vuotta 22.9.2016 alkaen. Centriaammattikorkeakoulun laatujarjestelma tayttaa
korkeakoulujen laadunhallinnalle asetetut kansalliset kriteerit ja vastaa eurooppalaisia
korkeakoulujen laadunhallinnan periaatteita ja suosituksia.
Auditoinnin kohteena oli Centria-ammatti-korkeakoulun laatujarjestelma, jonka korkeakoulu
on kehittanyt omista lähtokohdistaan ja tavoitteidensa mukaisesti. Korkeakoulun valitsema
vapaavalintainen auditointikohde oli Ammatillinen kasvu opetuksen ja TKI-toiminnan yhteisvaikutuksena.
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HYVÄT KÄYTÄNNÖT ATC RASMUS + MENETELMÄN KÄYTÖSTÄ

CZESTOCHOWA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY (PUOLA)
Menetelmän toimintamalli ja Käyttöohje sisällytetään didaktiikan työpajojen ohjeistukseen.
Czestochowa University of Technology pyrkii jatkuvasti määrätietoisesti parantamaan koulutustoiminnassaan opetuksen
laatua ja saavuttamaan johtavan aseman koulutuspalveluiden markkinoilla. Koulutuksen laadun varmistusjärjestelmä on
otettu käyttöön CUT:n toiminnassa. Yhtä sen osaa jatkuvasti haastetaan didaktiikassa, akateemisen henkilökunnan
työtapojen parantaminen. Johtamisen tiedekunnan akateeminen henkilökunta voi parantaa didaktisia kompetenssejaan.
Didaktisia työpajoja järjestetään jatkuvasti jotta osallistujat voisivat saada tietoa ja tutustua uusimpiin korkeakoulutuksen
opetusmenetelmiin.
ATC ERASMUS + toimintamalli, menetelmä ja sen Käyttöohje sisällytetään CUT:n johtamisen tiedekunnan henkilökunnalle
järjestettävien didaktisten työpajojen dokumentaatioon, jonka tarkoituksena on parantaa henkilökunnan osaamisen laatua.
Lisäksi tieto menetelmän soveltamismahdollisuuksista sisällytetään koulutusohjelmaan “Organisointi ja johtamisen työkalut
kurssiin”.
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HYVÄT KÄYTÄNNÖT ATC RASMUS + MENETELMÄN KÄYTÖSTÄ

MATEJ BEL UNIVERSITY BANSKA BYSTRICA (SLOVAKIA)
Menetelmä ja sen Käyttöohje on sisällytetty kurssikuvauksiin seuraavilla koulutusaloilla:

6314 Matkailu
- Kohdemarkkinointi
-Matkailun markkinointi ja johtaminen
(Slovakian ja Englanninkielisillä kursseilla)

6218 Julkinen hallinto ja
aluekehitys
- Liike-elämän toimintatavat
- Julkisen hallinnon markkinointi
- Markkinointistrategioiden kehittäminen
- Yhteistyö ja viestintä aluekehityksessä
- Aluemarkkinointi
- Alueen tunnettavuuden lisääminen

Menetelmää tullaan käyttämään näillä kursseilla tulevina lukuvuosina alkaen lukuvuodesta 2018/19.
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HYVÄT KÄYTÄNNÖT ATC RASMUS + MENETELMÄN KÄYTÖSTÄ

UNIVERSITY OF MARIBOR – FACULTY OF ECONOMICS AND BUSINESS (SLOVENIA)
Menetelmän toteutus Mariborin yliopistossa

Menetelmää on käytetty
Pienten ja keskisuurten
yritysten kehittäminen
–kurssilla lukuvuonna
2016-2017.

Menetelmän käyttöopas on
julkaistu Yrityksen hallinnon ja
Strategisen johtamisen
instituutin www-sivuilla (link:
http://www.epf.um.si/ofakulteti/organiziranost
/instituti/institut-za-razvojmanagementa/).

Perustuen kokemuksiin, joita saatiin
erilaisten opetusmenetelmien
toteutuksesta vuosina 2017/18
useilla eri kursseilla Strategisen johtamisen
ja yritystoiminnan laitoksen
kurssiohjelmassa ensimmäisellä ja toisella
vuosikurssilla, menetelmää käytetään näillä
kursseilla seuraavina vuosina lukuvuodesta
2018/19 lähtien.
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TOTEUTTAMINEN
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HYVÄT KÄYTÄNNÖT ATC RASMUS + MENETELMÄN KÄYTÖSTÄ

WROCLAW UNIVERSITY OF ECONOMICS (PUOLA)
ACT ERASMUS + menetelmän toteutusprosessi
Menetelmän testaus
kurssilla: „Tiedolla
johtaminen” (opetusala:
yritysinformatiikka)
lukuvuonna 2017/18

Menetelmän
Käyttöohjeen
julkaiseminen
Yritysinformatiikan
laitoksen www.sivuilla
iie.ue.wroc.pl

Menetelmän toteutus
Yritysinformatiikan laitoksen
henkilökunnan johtamilla
valituilla kursseilla lukuvuonna
2018/2019

ACT ERASMUS + -menetelmän toteutus vastaa Euroopan Unionin toimiin, jotka ovat osa Wrocklawin kaupallisen yliopiston
sisäistä laatujärjestelmää. Järjestelmä on saanut CEEMAN -järjestön akreditoinnin (IQA) yhtenä 22 kaupallisesta yliopistosta
maailmassa.
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4

MENETELMÄN SOVELTAMISEN TASOT
40

MENETELMÄN SOVELTAMISEN TASOT

4

Menetelmä on suunniteltu käytettäväksi sekä kapealla että levellä tasolla. On olemassa
kaksi menetelmän käytön perustasoa.

I. OPETTAJA KÄYTTÄÄ

II. KÄYTETÄÄN YLIOPISTOJEN YKSIKÖISSÄ
(ESIMERKIKSI OSASTOISSA, KOULUTUSOHJELMISSA,
INSTITUUTEISSA) YLIOPISTOISSA TAI
YHTEISTYÖYLIOPISTOJEN VERKOSTOISSA

Tavoite: omien opetusmenetelmien
kehittyminen

Tavoite: työelämätaitojen
kehittämisen menetelmien
parantaminen ja hyvien käytäntöjen
vaihtaminen
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5

I. MENETELMÄN SOVELLUS OPETTAJA KÄYTTÄÄ
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MENETELMÄN VAIHEET: 1

ALKUTILANTEEN ANALYYSI

5

I.OPETTAJA KÄYTTÄÄ

TUOTOS

PANOS
Tutustu raporttiin ”The report concerning applied
teaching methods of transversal skills and methods
of practical trainings”, joka on kehitetty ATC
Erasmus+ proktissa. Käy ainakin selailemassa sitä
osoitteessa: http://www.awt.org.pl/wp-content

Perustietämys

/uploads/2016/05/Report_01_VER-131.pdf

Järjestä ajatuksesi tai muistiinpanosi opiskelijoiden

1. ALKUTILANTEEN
ANALYYSI

menetelmistä ja
työelämätaidoista
opetusprosessissasi.

opetusprosesseista. Ajattele, miten voit laajentaa
opiskelijoiden työelämätaitojen opetusta ja miten
voit käyttää käytännön opetuksen menetelmiä.

43

MENETELMÄN VAIHEET: 2
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5

I. OPETTAJA KÄYTTÄÄ

PANOS

TUOTOS

Tutustu raporttiin: ”Report on the analysis of
demand for transversal skills among
entrepreneurs”, joka kehitettiin ATC Erasmus+
projektissa:

2. LIIKE-ELÄMÄN
TARPEET

Laaja tietämys yritysten
tarvitsemista
työelämätaidoista

http://www.awt.org.pl/wp-content/uploads
/2016/05/Report-O2-EN1.pdf
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MENETELMÄN VAIHEET: 3

MATRIISI

5

I. OPETTAJA KÄYTTÄÄ

PANOS

TUOTOS

Tutustu raporttiin ”Matrix of

Laaja tietämys:

the dependencies between

Mitä käytännön opetusmenetelmiä voidaan

practical teaching methods

käyttää valittujen yleisten työelämätaitojen

and an increase in students’

osaamisen kehittämiseksi,

transversal competences”,

Mitkä mentelmät ovat kansainvälisen

joka kehitettiin ATC Erasmus+

asiantuntijatiimin mielestä enemmän

projektissa:

3. MATRIISI

käyttökelpoisia ja mitkä mentelmät ovat

http://www.awt.org.pl/wp-

vähemmän käyttökelpoisia opiskelijoiden

content/uploads/2016/09

työelämätaitojen kehittämisessä (kun

/Matrix-IO3-elaborating-steps-

kehitettiin menetelmien luokitusjärjestelmää,

EN_5.pdf

vaiheessa 2 kartoitetut yritysten tarpeet
otettiin huomioon – liike-elämän tarpeet).
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SUUNNITTELU JA TESTAUS

5

I. OPETTAJA KÄYTTÄÄ

TUOTOS

PANOS
Tutustu seuraavien kahden dian ja "Suunnitteluohjeiden rakennevaiheeseen 4.

Parhaillaan toteutettavien

SUUNNITTELU JA TESTAUS" ja sen jälkeen ohjeisiin "The models of processes of

opetusprosessien muokkaaminen tai

developing transversal skills in practical training" ja raporttiin "The Report IO6 A set

uuden opetusprosessin suunnittelu, jossa

ot results of processess´models testing"mitkä on kehitetty ACT ERASMUS +

otetaan huomioon

projektissa:

työelämätaitovalmiuksien kehittämisen

http://www.awt.org.pl/wp-content/uploads/2017/04/IO5-The-models-of-processes-

näkökulma ja käytännön

of-developing-transversal-skills-in-practical-training.pdf

http://www.awt.org.pl/wp-content/uploads/2018/02/VER-2-Report-IO6-withAttachment-18.01.18-ENG.pdf

opetusmenetelmien käyttö.

4. SUUNNITTELU
JA TESTAUS

Prosessin tai prosessien KUVAUS

Identifioitu opiskelijaryhmä, joka

Valitse prosessi tai prosessit (aluksi ei liian monta), joita käytät oppilaiden

osallistuu koulutusprosessiin ja joiden

kanssa osana kurssia tai epävirallista koulutusta (esim. Tiedekerhon valvojana,

työelämätaitojen kehittymistä arvioidaan.

harjoittelun ohjaajana jne.) Tai suunnittele uuden opettajan ohjeiden mukaan .
Valitse prosessi / prosessit, joita haluat parantaa, jotta opiskelijoiden
työelämätaidot kehittyvät käyttämilläsi käytännön opetusmenetelmillä.

Seuraa ohjeita.

Tiedot prosessin tai prosessien
testauksesta ja tuloksista
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SUUNNITTELU JA TESTAUS

5

I. OPETTAJA KÄYTTÄÄ

SUUNNITTELUOHJEIDEN RAKENNE VAIHEESSA 4. SUUNNITTELU JA TESTAUS
Ohjeiden perussisältö

Ohje
„The models
of processes
of
developing
transversal
skills in
practical
training”

LIITE NO 1: SHEET OF A MODEL OF THE PROCESS OF DEVELOPING TRANSVERSAL SKILLS AS PART OF PRACTICAL
TRAINING: Liitteessä on tietoja siitä, miten kuvataan koulutusprosessi ja valmistellaan sitä analysoitavaksi, kun tavoitteena
on parantaa työelämätaitoja käytännön opetusmenetelmien avulla. Menetelmän laatijat ehdottivat, että prosessiin olisi
sisällytettävä vähintään kolme käytännön opetusmenetelmää, mutta käyttäjän käyttämien menetelmien määrä määräytyy
käyttäjien mukaan.
LIITE 2: liite sisältää informaatiota siitä, kuinka tutkitaan työelämätaitojen lisääntymistä valittujen opetusmenetelmien
prosessissa (sivulta 21)
TIIVISTELMÄ NO. 4: DEVELOPMENT OF RULES FOR THE SELECTION OF PRACTICAL TEACHING METHODS TO THE PROCESS
REFERENCE MODELS (OTTAEN HUOMIOON IO3:SSA KEHITELTY MATRIISI) JA PARTNERIEN KONSULTOIMA SÄÄNTÖEN
TIIVISTELMÄ: liitteessä on suosituksia siitä, miten valita matriisi (johon tutustuit vaiheessa 3) käytännön
opetusmenetelmistä prosessiisi tai prosesseihisi.
Kuusi prosessikuvausta, jotka on testattu projektissa, jossa kehitettiin Erasmus + ATC -menetelmä. Nämä ovat esimerkkejä,
jotka helpottavat prosessien karakterisointia ja valmistautumista analyysiin opiskelijoiden koulutuksen aikana (sivut 70146)

Huomio: jäljelle jääviä ohjeistuksen elementtejä ei vaadita käytettäväksi opettajan tai tutkimuksen tehneen opettajan omassa didaktisessa prosessissa.
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MENETELMÄN VAIHEET: 4
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5

I. OPETTAJA KÄYTTÄÄ

OHJEITA SUUNNITTELUN RAKENTEEKSI VAIHEESEEN 4. SUUNNITTELU JA TESTAUS
Ohjeiden perussisältö
Ohje
„The Report
IO6. A set of

LIITE NO. 1: INSTRUCTION FOR ANALYZING THE RESULTS OF TESTING PROCESS X: liite sisältää
ohjeet, miten kerätä ja dokumentoida tutkimustulokset, jotka on suoritettu opiskelijoiden
opetusprosesseissa käyttäen ATC- Erasmus + menetelmää.

results of
processes'
models
testing”

LIITE NO. 2-7: Tietojen joukko, joka on kerätty kuudessa testausprosessissa eri yliopistoissa.. Näiden
yliopistojen tiimit osallistuivat ATC Erasmus + -menetelmän kehittämiseen. Näiden esimerkkien
tuntemus helpottaa tutkimuksen tekemistä opetusprosessin tai prosessien toteutuksessa
menetelmän avulla

LIITE NO. 8:a Tapa valita opiskelijaryhmä testaamaan käytännön opetusprosesseja poikittaisia
työelämävalmiuksien kehittämiseksi.
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5

I. OPETTAJA KÄYTTÄÄ

TUOTOS

PANOS
Data prosessin tai prosessien testauksista

Päätelmät tai pohdinnat siitä,
olisivatko saatavilla olevat
tuloksen tekijät voineet vaikuttaa
ja miten muutetaan oppilaiden
laaja-alaisia taitoja.

Tutustu seuraavaan diaan ja sitten ATC Erasmus + -projektin
kehittämään asiakirjaan „Dokumentation of Intelectual Output
7 under the name: The most effective training processes”, jotka
kehitettiin ATC Erasmus+ projektissa:
http://www.awt.org.pl/wp-content/uploads/2018/06
/Report_IO7_20180611-FINAL-ENG.pdf
Tutustu tekijöihin, jotka voivat vaikuttaa opiskelijoiden

5. ANALYYSI

transversaalisen osaamisen kehittämiseen koulutusprosesseissa käyttämällä käytännön opetusmenetelmiä.
Tutustuta itsesi laskentamenetelmiin, joilla lasket muutokset
transversaalissa osaamisessa ja tee laskelmia kullekin
käytännön opetusmenetelmälle, joita käytetään poikkitaitojen
opettamiseen.
Huomaa: muista, että dokumentaatiot ovat paljon monimutkaisempia kuin ne, joihin ehdotamme tutustumaan. Se koskee vain prosessia,
eikä sinun tarvitse käyttää siinä olevia kuvauksia, jotka selittävät menettelytapasääntöjä.

Tulokset,
joissa otetaan huomioon:
Muutokset opiskelijaryhmän
yksilöllisten poikittaisvalmiuksien
tasossa,
muutokset yksittäisten
opiskelijoiden
poikittaisvalmiuksien tasossa
muutokset laaja-alaisen
osaamisen tasossa suhteessa
käytettyihin käytännön
opetusmenetelmiin
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5

I. OPETTAJA KÄYTTÄÄ
PROSESSIEN ANALYYSIN TULOKSIA SISÄLTÄVÄN ASIAKIRJAN RAKENNE, JOTA TUTKITTIIN ERASMUS + ATC
-MENETELMÄÄ KEHITTÄVÄSSÄ HANKKEESSA
Perussisältö (Dia. 1)

Documentti: "Doc
umentation of
Intellectual
Output 7 under the
name „The most
effective training
processes”

RAPORTTI Testausprosessien tuloksista ATC ERASMUS + -projektissa: 6 raporttia, jotka voivat olla malleja joidenkin perusmuuttujien
laskemiseksi tarvittavien muutosten määrittämiseksi koulutusprosessissa mukana olevien opiskelijoiden poikittaistaitojen tasolle ja siitä,
miten koulutusprosessi on nopeuttanut näiden osaamisen kasvua (kohdat 2-7).
Yhteenvetokertomus testausprosessien tuloksista ATC ERASMUS + -projektissa (kohta 8).
Perusinformaatio
Arvioidaan tekijöitä, jotka ovat voineet vaikuttaa testatun prosessin osaamisen lisääntymisen tuloksiin testattujen prosessien esimerkkiprojektissa:
kannattaa tarkastella näitä tekijöitä ja miettiä, olisivatko jotkin niistä voineet vaikuttaa prosessiinne ja millä tavalla. Tällainen heijastus auttaa sinua
parantamaan prosessia.
Analysoidaan muutoksia poikittaistaitojen osaamisessa testatuissa käytännön opetusprosesseissa. Tähän analyysiin liittyvät tiedot ovat
välttämättömiä muutosten nopeuden ja kiihtyvyyden laskemiseksi poikittaisvalmiuksien tasolla.
Menetelmä oppimisprosessien tehokkuuden arvioimiseksi poikittaisten kompetenssien lisääntymisen nopeuttamisessa projektin testattujen
prosessien esimerkissä: tarkastellaan hankkeen aikana hankittujen poikittaisten kompetenssien hankkimisen kiihtyvyyttä; jos se on tapahtunut,
vertaile sen arvoa ATC Erasmus + -menetelmän kehittämisen aikana saatuihin tuloksiin. Jos sitä ei ole tapahtunut tai olet sitä mieltä, että se on ollut
liian pieni, mieti, miten voit parantaa prosessia.
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ARVIOINTI

5

I. OPETTAJA KÄYTTÄÄ

PANOS

TUOTOS

Tulokset, jotka koskevat:

Järjestä sovelletut käytännön

Muutokset opiskelijaryhmän yksilöllisten työelämätaitojen tason muutoksista

opetusmenetelmät, jotka johtuvat

Yksittäisen opiskelijan poikkitaitojen tason muutoksista

prosessin tuloksen muutoksen tasosta,

muutokset laaja-alaisen osaamisen tasosta suhteessa käytäntöön käytetyistä

nopeudesta ja nopeutuksesta.

käytännön menetelmistä
Tee raportti, joka perustuu raporttiin, johon tutustut vaiheessa 5. Toiminnan
toiminnallisen luonteen vuoksi voi olla järkevää yksinkertaistaa raporttiasi. Voit
rajoittaa laskemalla:muutokset testatun osaamisen:

6. ARVIOINTI

Tulosten arviointi ja prosessin
parantamisen lisävaiheiden määrittäminen

- tasossa,
- muutoksen nopeudessa,

Tulokset, jotka koskevat yksittäisten

- muutosten kiihtymisessä.

opiskelijoiden transversaalisen osaamisen
muuttumista.

Ottaen huomioon havaitut tekijät, jotka vaikuttavat koulutusprosessiin, kehitä
johtopäätöksiä opetusprosessin aikana toteutetuista luokista ja tutkimuksista.
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KÄYTTÖÖNOTTO

5

I. OPETTAJA KÄYTTÄÄ

TUOTOS

PANOS

Muutetun tai uuden prosessin toteutus

Tulokset vaiheen 6 analyysistä:

jatkuvaan käyttöön.
Informoi kollegoita saavutetuista
tuloksista.

Jos jo olemassa olevaan prosessiin tai vastaperustettuun
prosessiin tehdyt muutokset johtavat poikittaisten
kompetenssien kehityksen nopeuttamiseen tai ainakin näiden

7. KÄYTTÖÖNOTTO

Avusta työkavereita menetelmän
käyttöönotossa.

osaamisasteiden lisääntymiseen, sovelletaan sitten käyttöön

Tapaamisia työkavereiden kesken, joissa

otettua muutosta. Jos et ole saanut odotettua tulosta, tee

informoidaan heitä saavutetuista

muutoksia prosessiin. Harkitse sen toteutusta toistamalla

tuloksista.

vaiheet 1 – 6.

Ryhmäkeskusteluja (paljon yleisempiä) tai
yksilökeskusteluja (yksityiskohtaisia
keskusteluja) opiskelijoiden kanssa.
Prosessin määräaikaistarkastelu ja sen
parantaminen sekä menetelmän käytön
huomioon ottaminen myöhemmissä
opetusprosesseissa.
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6

II. METODIN SOVELLUS: KÄYTETÄÄN
YLIOPISTOJEN YKSIKÖISSÄ (ESIMERKIKSI
OSASTOISSA, KOULUTUSOHJELMISSA,
INSTITUUTEISSA) YLIOPISTOISSA TAI
YHTEISTYÖYLIOPISTOJEN VERKOSTOISSA
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MENETELMÄN VAIHEET: 1

ALKUTILAN ANALYYSI

6

II KÄYTETÄÄN YLIOPISTOJEN YKSIKÖISSÄ (ESIMERKIKSI OSASTOISSA, KOULUTUSOHJELMISSA, INSTITUUTEISSA)
YLIOPISTOISSA TAI YHTEISTYÖYLIOPISTOJEN VERKOSTOISSA

Tutustu "The report concerning applied

Toimiiko instituutiosi

teaching methods of transversal skills and

Suomessa, Puolassa,

methods of practical training”, -hankkeessa

Slovakiassa, tai

luotuun raporttiin, joka koskee

Sloveniassa?

EI

Jos on tarpeellista, kokoa vastaava raportti
maastasi, joka täydentää jo olemassa olevaa
raporttia.

transversaalisten taitojen ja käytännön
harjoittelumenetelmien soveltamista:
http://www.awt.org.pl/wp-content/uploads
/2016/05/Report_01_VER-131.pdf

KYLLÄ
Anna instituutiosi erityispiirteet ja
–vaatimukset, sisältääkö raportti riittävästi
tietoja tilasta, jossa järjesti tietoja käytännön

TOISARVOISET LÄHTEET:
Internetissä julkaisut,raporttien
säädökset,Ensisijaiset
lähteet:oppilaitoksesi
koulutusohjelmat,kurssikuvauskortit,
kokemukset, keskustelun tulokset.

opetusmenetelmästä ja opetustaidosta

EI

Suorita osa raportista,
joka koskee maatasi
koskevia lisätietoja.

maassasi?

KYLLÄ
Pohjatietoa menetelmistä ja monialaisesta osaamisesta omissa koulutusprosesseissa.
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MENETELMÄN VAIHEET: 2

LIIKE-ELÄMÄN TARPEET

6

II. KÄYTETÄÄN YLIOPISTOJEN YKSIKÖISSÄ (ESIMERKIKSI OSASTOISSA, KOULUTUS-OHJELMISSA, INSTITUUTEISSA)
YLIOPISTOISSA TAI YHTEISTYYLIOPISTOJEN VERKOSTOISSA
Tutustu ATC Erasmus +

Ottaen huomioon instituutionne erityis-

-hankkeeseen

piirteet, onko raportissa kuvattu

kehitettyyn

menetelmä riittävä selvittämään valitun

raporttiin „Report on

yrityskokonaisuuden tarpeita työ-

the analysis of demand

elämävalmiuksien osalta? toimielimenne

for transversal skills
among entrepreneurs”
http://www.awt.org.pl

EI

Käyttääkö instituutiosi eri menetelmää KYLLÄ
arvioitaessa yritysten vaatimuksia

Sovella
menetelmää

työelämätaidoista.
EI
Määritä luettelo muista menetelmistä, joilla testataan yritysten

KYLLÄ

toisiinsa liittyvää osaamista ja valitaan organisaatiosi kannalta

/wp-content/uploads

paras ratkaisu. Vaihtoehtoisesti tunnista yleisempiä

/2016/05/Report-O2-

Käytä raportissa olevia

menetelmiä osaamiskysynnän testaamiseksi yrityksissä ja

EN1.pdf

tietoja tai käytä ATC

kysynnän analysoimisen toteuttamiseksi poikittaisvalmiuksien

ERASMUS + -hankkeessa

osalta. Valitse yksi menetelmä ja käytä sitä.

kehitettyä menetelmää

Luettelo

nykyisten tietojen

menetelmistä

keräämiseksi
Laajennettu tietämys yritysten kysynnästä laaja-alaiselle työelämätaitojen osaamiselle.
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MATRIISI

MENETELMÄN VAIHEET: 3

6

II. KÄYTETÄÄN YLIOPISTOJEN YKSIKÖISSÄ (ESIMERKIKSI OSASTOISSA, KOULUTUSOHJELMISSA, INSTITUUTEISSA)
YLIOPISTOISSA TAI YHTEISTYÖYLIOPISTOJEN VERKOSTOISSA
Tutustu opetusmenetelmien
välisten riippuvuuksien matriisiin
ja opiskelijoiden
poikittaistaitojen lisääntymiseen:
”Matrix of the dependencies
between practical teaching
methods and an increase in
students’ transversal
competences ", joka on kehitetty
projektissa:
http://www.awt.org.pl/wpcontent/uploads/2016/09/MatrixIO3-elaborating-steps-EN_5.pdf

Vaiheessa 2,
päätitkö olla
käyttämättä
kyselyn tuloksia
yrittäjien
vaatimuksista
poikkittaistaidoista
ilman muutoksia?

EI

Muokkaa MATRIISIA
sisällyttämällä
poikittaisten
kompetenssien tärkeät
kertoimet yritysten
vaatimusten
mukaisesti

Esittelitkö
muutoksia
käytännön
opetusmenetelmiin
MATRIISISSA?

KYLLÄ
KYLLÄ

EI

Täydennä MATRIISIA ja
uudelleen arvioi käytännön
opetusmenetelmien
KYLLÄ
sopivuutta työelämätaitojen
opettamiseen.

Haluatko käyttää ehdotettua
arviointimenetelmää osana ATC
Erasmus + menetelmää?
EI

LAAJENNETUT TIEDOT
Mitä käytännön opetusmenetelmää voi käyttää kohottaakseen opiskelijoiden
valittujen työelämätaitojen osaamista,
Mitkä menetelmät ovat enemmän ja mitkä vähemmän käytännöllisiä
opiskelijoiden työelämätaitojen kehittämisessä (kun kehitetään menetelmän
paremmuusjärjestystä, yrittäjien tutkitut tarpeet vaiheessa 2 tulee ottaa
huomioon. Liike-elämän tarpeet).

Menetelmäluettelo

Tunnista luettelo muista menetelmistä,
joilla arvioidaan käytännöllisten
opetusmenetelmien soveltuvuutta
poikittaistaitojen parantamiseksi. Valitse
yksi menetelmistä ja käytä sitä.
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SUUNNITTELU JA TESTAUS
- SUUNNITTELUVAIHE

MENETELMÄN VAIHEET: 4

6

II. KÄYTETÄÄN YLIOPISTOJEN YKSIKÖISSÄ (ESIMERKIKSI OSASTOISSA, KOULUTUS-OHJELMISSA, INSTITUUTEISSA)
YLIOPISTOISSA TAI YHTEISTYYLIOPISTOJEN VERKOSTOISSA.
Tutustu ohjeisiin "The models of
processes of developing transversal
skills in practical training", jotka on
kehitetty ATC Erasmus + projektissa:
http://www.awt.org.pl/wpcontent/uploads/2017/04/IO5-Themodels-of-processes-of-developingtransversal-skills-in-practicaltraining.pdf

Kuvaile nykyistä tai uutta käytännön
opetusmenetelmää, jota haluat käyttää
opiskelijoiden työelämätaitojen
kehittämisprosessissa. LIITE NO.1, (pp. 70 -146)
Ja jotta voidaan valita käytännön
opetusmenetelmät, joita käytetään
opetusprosessissa, on otettava huomioon
mahdollisuus käytää LIITETTÄ nro. 4, jossa
ehdotettiin, miten valita käytännön

Suunnittele tutkimustyökalu, jolla

Ennen kuin päätetään, mitkä periaatteet
pannaan täytäntöön poikittaisen
pätevyyden tason arviointi ennen
prosessia ja sen jälkeen, tutustut näiden
menetelmien ominaisuuksien joukkoon.
Näitä menetelmiä kuvataan julkaisussa
LIITE NO. 5.

arvioidaan muutoksen osa-alueita,
kun käytetään jokaista käytännön
opetusmenetelmää, jonka käyttö
on suunniteltu koulutusprosessissa.
Tätä varten käytä LIITE NRO. 2, joka
sisältyy oppaaseen 2. Voit myös
toteuttaa tai kehittää toisenlaisia
tutkimusmenetelmiä.

opetusmenetelmät vaiheessa 3 kehitetystä
MATRIISI-menetelmässä olevia
esimerkkikuvauksia.
Parantunut opetusprosessin suunnittelu ,

EI

uusi opetusprosessi, joka ottaa huomioon
työelämätaitojen kehittämisen käytännön

Lisäyksenä tutkimusmenetelmään:
havaitsetko minkä tahansa käytännön
koulutuksen menetelmän
soveltamisen jälkeen havaittavia
muutoksen osa-alueita koskevissa
kysymyksissä täydentäviä
kompetensseja prosessin alussa ja
lopussa?

opetusmenetelmissä.

KYLLÄ
Prosessin tai prosessien kuvaus
Tunnistettu ryhmä opiskelijoita, jotka ovat
mukana opetusprosessissa ja
työelämätaitojen kehittymisen
arvioimmnissa.

Valitse arviointityökalut - riippuen

Valitse ryhmä opiskelijoita, joiden

opiskelijamäärästä ja sopivat mittausajankohdat

kanssa voit käyttää kehitettyjä

opiskeluprosessissa. Hyödynnä tässä apuna

opetusmentelmiä ja

LIITETTÄ nro. 2. ja 3.

arviointimentelmiä

Valitse yksi menetelmistä luettelosta
LIITTEESTÄ 5, ja jos mikään
menetelmistä ei ole mielestäsi riittävä,
laajenna menetelmäluetteloa uudella
sopivalla menetelmällä.
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MENETELMÄN VAIHEET: 4

SUUNNITTELU JA TESTAUS
- TESTAUSVAIHE

6

II. KÄYTETÄÄN YLIOPISTOJEN YKSIKÖISSÄ (ESIMERKIKSI OSASTOISSA, KOULUTUS-OHJELMISSA, INSTITUUTEISSA)
YLIOPISTOISSA TAI YHTEISTYÖYLIOPISTOJEN VERKOSTOISSA

Tutustu raporttiin "Report IO6.

Valmista kyselylomake tietojen keräämiseksi

A set of results of processes'

opiskelijoiden muutosprosessien muutosten

models testing", joka on

tutkimiseksi. Tee tämä testi opetuksen aikana käyttäen

kehitetty ATC Erasmus +

kehittämääsi prosessia. Käytä LIITE NO. 1., jossa

projektissa ja löytyy tästä

esitettiin, kuinka tällainen kyselylomake laaditaan.

linkistä:

Saattaa olla hyödyllistä kehittää sitä laskentataulukon

http://www.awt.org.pl/wp-

muodossa. Kuinka täytetty kyselylomake saattaa näyttää

content/uploads/2018/02/VER-

oppivanne tarkastelemalla LIITTEEN NO: 2-7 n mukaisten

2-Report-IO6-with-Attachment-

näyteprosessien analyysin tuloksia.

Suorita koulutusprosessi.
Riippumatta muista prosessissa

Data testaus-

tehdyistä arvioinneista, tee selvitys

testaus-

luokkaan osallistuville opiskelijoille

prosessista tai

suunnatun poikittaisen osaamisen

prosesseista.

lisäämisestä.

18.01.18-ENG.pdf

58

ANALYYSI
- VAIHE 1: FAKTORIT

MENETELMÄN VAIHEET: 5

6

II. KÄYTETÄÄN YLIOPISTOJEN YKSIKÖISSÄ (ESIMERKIKSI OSASTOISSA, KOULUTUS-OHJELMISSA, INSTITUUTEISSA)
YLIOPISTOISSA TAI YHTEISTYÖYLIOPISTOJEN VERKOSTOISSA
Tutustu seuraavaan diaan ja sitten ATC

Kuvaukset tekijöistä

Erasmus + -hankkeessa kehitettyyn

dia 1, liite 2,

dokumenttiin " "Documentation of

Vaiheet. 8.4

Intellectual Output 7 under the name
"The most effective training processes"
eli Tehokkaimmat koulutusprosessit ".

Tutustu ATC Erasmus + -projektin kehitettyjen

Tämä asiakirja auttaa sinua

tekijöiden luetteloon, joka voi vaikuttaa

Onko lista tekijöistä, joihin olet

analysoimaan tutkimustesi tuloksia

opiskelijoiden työelämätaitojen kehittämiseen

perehtynyt kattava ottamaan

arvioit voineen vaikuttaa nopeuteen ja

vaiheessa 4.

koulutusprosesseissa käyttämällä käytännön

huomioon prosessin

kiihtyvyyteen työelämätaitojen

http://www.awt.org.pl/wp-

opetusmenetelmiä.

erityispiirteet?

kehittymiseen prosessissa

EI

Täydennä lausuntoa lisätekijöillä, joiden

content/uploads/2018/06/Report_IO7_

KYLLÄ

20180611-FINAL-ENG.pdf

Suorita yksityiskohtaisempI tutkimus, josta
tulee mahdollisuuksien mukaan seurauksena

EI

Onko kehitetty luettelo riittävä ottamaan huomioon
nämä tekijät, jotka tulevaisuudessa parantavat
kehitettyä opetusprosessia

Kehitä luettelo tekijöistä, jotka voisivat vaikuttaa
prosessin työelämätaitojen kehityksen nopeuteen ja
kiihtyvyyteen. Määritä niiden tärkeys.

kehittyneiden opetusprosessien korostamien
tekijöiden vaikutus.

KYLLÄ

Päätelmät, jotka koskevat yksilöityjen tekijöiden mahdollisia vaikutuksia suunnitellun käytännön koulutuksen prosessiin ja mahdolliset suositukset prosessin parantamiselle
tunnistettujen tekijöiden vaikutusten yhteydessä.
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MENETELMÄN VAIHEET: 5

ANALYYSI
- VAIHE 1: FAKTORIT

6

II. KÄYTETÄÄN YLIOPISTOJEN YKSIKÖISSÄ (ESIMERKIKSI OSASTOISSA, KOULUTUS-OHJELMISSA, INSTITUUTEISSA)
YLIOPISTOISSA TAI YHTEISTYÖYLIOPISTOJEN VERKOSTOISSA

DOKUMENTIN RAKENNE, JOKA KÄSITTELEE ERASMUS + ATC MENETELMÄN KEHITTÄMISESSÄ TUTKITTUA
PROSESSIANALYYSIÄ
Informaation perussisältö (pt. 1)

Dokumentti:
"Documentation
of Intellectual
Output 7 under
the name „The
most effective
training
processes”

OSARAPORTTI testausprosessin tuloksista the ATC ERASMUS + projektissa: 6 raporttia, joissa voi olla malleja joidenkin perusmuuttujien
laskemiseksi tarvittavien muutosten määrittelemiseksi koulutusprosessissa mukana olevien oppilaiden poikittaisvalmiuksien tasolle ja siitä,
onko koulutusprosessi nopeuttanut näiden kompetenssien kasvua (kohdat 2-7).
Yhteenvetoraportti, jossa on testaustulokset the ATC ERASMUS+ projektista (vaihe 8).
Perusinformaatio
Tekijöiden arviointi, jotka ovat voineet vaikuttaa testatun prosessin osaamisen lisääntymisen tuloksiin testattujen prosessien esimerkkiprojektissa:
kannattaa tarkastella näitä tekijöitä ja miettiä, olisivatko jotkin niistä voineet vaikuttaa prosessiin ja millä tavalla. Tällainen reflektointi auttaa sinua
parantamaan prosessia..
Analysoidaan muutoksia päinvastaisissa kompetensseissa testatuissa käytännön opetusprosesseissa. Tähän analyysiin liittyvät tiedot ovat
välttämättömiä muutosten nopeuden ja kiihtyvyyden laskemiseksi poikittais-valmiuksien tasolla
Menetelmä oppimisprosessien tehokkuuden arvioimiseksi poikittaisten kompetenssien lisääntymisen nopeuttamisessa projektin testattujen
prosessien esimerkissä: tarkastellaan hankkeen aikana hankittujen poikittaisten kompetenssien hankkimisen kiihtyvyyttä; jos se on tapahtunut,
vertaile sen arvoa ATC Erasmus + -menetelmän kehittämisen aikana saaduilla tuloksilla. Jos se ei ole tapahtunut tai olet sitä mieltä, että se on ollut
liian pieni, mieti, miten voit parantaa prosessia.
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ANALYYSI - VAIHE 2: TYÖELÄMÄ
TAITOJEN TASO

MENETELMÄN VAIHEET: 5

6

II. KÄYTETÄÄN YLIOPISTOJEN YKSIKÖISSÄ (ESIMERKIKSI OSASTOISSA, KOULUTUS-OHJELMISSA, INSTITUUTEISSA)
YLIOPISTOISSA TAI YHTEISTYYLIOPISTOJEN VERKOSTOISSA

Laaja-alaisten osaamistasojen analyysin tulokset:

OSARAPORTTI, joka käsittelee
testausten tuloksia ATC ERASMUS
+ projektissa (vaiheet 2-7)
Analysoi prosessin
Kuvaus toteutuksesta: "The
models of processes of
developing transversal skills in
practical training", vaihe 8.3.
http://www.awt.org.pl/wpcontent/uploads/2017/04/IO5-

muutoksen osaalueita

- Laaja-alaisten osaamistasojen analyysin tulokset:
muutos yksittäisten opiskelijoiden osaamisen tasosta,
- osaamisen tasoa koskevat muutokset: enimmäis, vähimmäis- ja
keskiarvo opiskelijaryhmässä,
- arvioinnin jakautuminen ryhmän opiskelijoiden poikittaisen
osaamisen lisääntymisestä,
- osaamisen tasojen muutosten laajuus,
- eroja yksittäisten kompetenssien lisäämisessä prosessissa
Ratio -analyysit

The-models-of-processes-ofdeveloping-transversal-skills-inpractical-training.pdf

Lisätyt poikkileikkaukset analyyseistä, jotka olet kehittänyt
itsenäisesti kerätystä dokumentaatiosta ATC Erasmus+ -projektissa.
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ANALYYSI - VAIHE 3:
NOPEUS JA KIIHDYTYS

MENETELMÄN VAIHEET: 5

6

II. KÄYTETÄÄN YLIOPISTOJEN YKSIKÖISSÄ (ESIMERKIKSI OSASTOISSA, KOULUTUS-OHJELMISSA, INSTITUUTEISSA)
YLIOPISTOISSA TAI YHTEISTYYLIOPISTOJEN VERKOSTOISSA

Laaja-alaisten osaamistasojen analyysin tulokset:
- työelämätaitojen lisääntymisen nopeus käytännön
Kuvaus toteutuksesta:

Analysoi nopeuden

harjoitteluprosessissa ,

Intellectual Output 7

(R) ja kiihtyvyyden

- menetelmän vaikutus käytännön opiskelussa ja työelämätaitojen

koskien raporttia:

(a) transversaalisten

kehittymisessä

„The most effective training

kompetenssien

processes” – pt. 8.6

lisääntymistä

http://www.awt.org.pl/wp-

prosessissa, jonka

content/uploads/2018/06/Report

olet suunnitellut ja

_IO7_FINAL-ENG.pdf

toteuttanut
Lisätyt poikkileikkaukset analyyseistä, jotka olet kehittänyt
itsenäisesti kerätystä dokumentaatiosta ATC Erasmus+ -projektissa.
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MENETELMÄN VAIHEET: 5

ANALYYSI - VAIHE 4:
KATTAVAT ANALYYSIT

6

II. KÄYTETÄÄN YLIOPISTOJEN YKSIKÖISSÄ (ESIMERKIKSI OSASTOISSA, KOULUTUS-OHJELMISSA, INSTITUUTEISSA)
YLIOPISTOISSA TAI YHTEISTYYLIOPISTOJEN VERKOSTOISSA

Oletko toteuttanut
menetelmän yhdessä

KYLLÄ

Mene vaiheeseen
6. TOTEUTTAMINEN

määritellyssä
opetusprosessissa?
EI

Toista vaiheet 1-3 analyysiä
varten kaikkiin prosesseihin,
joissa käytit ATC Erasmus +
menetelmää.
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MENETELMÄN VAIHE: 6

ARVIOINTI

6

II. KÄYTETÄÄN YLIOPISTOJEN YKSIKÖISSÄ (ESIMERKIKSI OSASTOISSA, KOULUTUS-OHJELMISSA, INSTITUUTEISSA)
YLIOPISTOISSA TAI YHTEISTYYLIOPISTOJEN VERKOSTOISSA

Dokumentointi

Käytännön sovellettujen

tuotoksen 7 alla: „The most effective

opetusmenetelmien järjestäminen,

training processes” - vaihe 8.

koska prosessissa saavutettu taso,

Arvioi prosessin / prosesseissa käytettyjen
käytännön opetusmenetelmien tehokkuus
ja koko prosessi tai prosessit
poikittaisvalmiuksien kehittämisen
näkökulma huomioon ottane ∆Ci, ∆C, ∆Ri,
∆R, ai, a.

Onko joku ATC Erasmus + -

muutosvauhti ja prosessin nousun

menetelmän käyttötavoista vertailla

kiihtyminen ovat muuttuneet

analysoituja prosesseja parhaimman
valitsemiseksi paras?
KYLLÄ

EI
Arvioidut tulokset ja prosessin
parantamisen lisävaiheiden
määrittäminen

Vertaile prosessin tehokkuutta
soveltaessasi ATC Erasmus +
menetelmää.

Tulokset, jotka koskevat yksittäisten
opiskelijoiden
poikittaistaitojenosaamisen

Järjestä vertaillut prosessit

muuttamista.

arvojärjestykseeen ∆Ci, ∆C, ∆Ri, ∆R, ai, a.
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MENETELMÄN VAIHE: 7

TOTEUTTAMINEN

6

II. KÄYTETÄÄN YLIOPISTOJEN YKSIKÖISSÄ (ESIMERKIKSI OSASTOISSA, KOULUTUS-OHJELMISSA, INSTITUUTEISSA)
YLIOPISTOISSA TAI YHTEISTYYLIOPISTOJEN VERKOSTOISSA

Toteutetaan ATC Erasmus + malli

Muutettu tai uusi prosessi / prosessit, joissa käytännön opetusmenetelmiä käytettiin

käytettäväksi omassa yksikössä,

nopeuttamaan opiskelijoiden poikittaistaitojen kehittämisen jatkuvaa soveltamista.

yliopistossa tai yhteistyöyliopistojen
verkostossa. Varmisa muodollinen

Informaatio lähetetään yhteistyökumppaneille yrityksiin ja yliopistoihin menetelmän

muodollinen vahvistus mallin

toteutuksesta ja toteutusten tuloksista.

toteutuksesta. Esimerkkejä hyvistä
täytääntöpanokäytännöistä on tämän
oppaan kohdassa 3. Voit käyttää
asiantuntijoiden konsultaatiota. Heidän
tiedot on sisällytetty kohtaan 8.

Tapaamiset muiden työnantajien kanssa, jotta he saavat tietoja tuloksista ja
neuvottelut mahdollisuuksista parantaa prosesseja ja siirtää ATC Erasmus + menetelmä seuraaville koulutus-prosesseille.
Prosessin tai prosessien jaksottainen arviointi niiden parantamiseksi ja otettaessa
huomioon peräkkäisten opetusprosessien sisällyttäminen menetelmään.
Yliopistoverkoston yhteistyön osalta jatketaan työtä prosessin parantamiseksi ja ATC
Erasmus + -menetelmissä.
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LAAJEMPI PROJEKTITIIMIN
TOIMINTAKONTEKSTI JA
ASIANTUNTIJAYHTEYDET
66

POZNAN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

7

ALOITE PROJEKTISTA OSANA KOKONAISUUTTA:
TEKNLOGISEN TIETÄMYKSEN KEHITYS®
www.awt.org.pl

www.facebook.com/AWTPUT

Poznanin teknillisessä
yliopistossa esitelty projekti
on yksi osa kokonaisuutta:
The Technical Knowledge
Accelerator ® initiative.
Toimet toteuttavat kaksi
perustavoitetta:
- käynnistetän toimet
nopeamman teknisen
kehityksen saavuttamiseksi,
- käynnistetaan toimet
teknisen syrjäytymisen
ehkäisemiseksi
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CENTRIA AMMATTIKORKEAKOULU

7

Centria keskittyy:
- opetukseen,
- aluekehitykseen,
- T&K -toimintaan.

Strategiset tavoitteet 2016-2020
- Kasvattaa opetuksen ja TKI:n integraatiota
- Kasvattaa asiaskasrahoitusta
- Kaksinkertaistaa ulkoisen TKI-rahoituksen määrä
- Monipuolistaa ja tehostaa partneriverkoston käyttöä
- Nostaa TKI-operaatioiden tuottavuutta
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CZESTOCHOWAN TEKNILLINEN YLIOPISTO
ATC -ERASMUS + -projekti liittyy seuraaviin toimiin:

7

TNOIK -ASIANTUNTIJA
Parhaimmat käytännöt käytössä Johtamisen tieteellisen järjestön (TNOiK) yhteistyössä
laitoksen johtamisen asiantuntijoiden (TNOIk) kanssa. Johtamisen asiantuntijat omaavat
hyvät valmiudet ja ammatillisen kokemuksen organisaatiotutkimuksessa ja johtamisessa
ja suorittavat myös tutkimus- ja kehitystyön sekä hankkeiden arviointia.

OPISKELIJOIDEN TIEELLINEN ORGANISTOITUMINEN TNOIK
Opiskelijoiden tieteellinen järjestö (TNOiK) johtamisen laitoksella.

LAATUJÄRJESTELMÄ
Parannetaan työntekijöiden valmiuksia, haastetaan käytössä olevia opetusmenetelmiä – parannetaan
akateemisen henkilökunnan työtapoja.

URATOIMISTO
Yhteistyö uravalmennustoimiston kanssa, opiskelijoita ja valmistuvia opiskelijoita valmennetaan
tulevaisuuden ammattityöhön.
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al. Armii Krajowej 19B, 42-200 Częstochowa, Poland
Puhelin: +48 34 3250 314, + 48 34 3250 412 + 48 34 3250 414
Sähköposti: leszek.kieltyka@wz.pcz.pl, robert.kuceba@wz.pcz.pl, waldemar.jedrzejczyk@wz.pcz.pl,
edyta.kulej-dudek@wz.pcz.pl, grzegorz.chmielarz@wz.pcz.pl
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MATEJ BEL UNIVERSITY BANSKA BYSTRICA

7

“The acceleration method
of development of
transversal competences
in the students’ practical
training” –prosessin
kehittämiseen osallistui
edustajia kahdeksasta eri
yhteistyökumppanista
neljästä eri maasta. Matej
Bel University Banska
Bystrica osallistui
projektiin.
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Puhelin: +421 48 446 62 17, +421 48 446 21 50, +421 48 446 21 78, mobile: +421 904 153 20
Sähköposti: kamila.borsekova@umb.sk
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MARIBORIN YLIOPISTO - TALOUSTIETEEN
JA LIIKETALOUDEN LAITOS
Projekti on tärkeä osa Strategisen hallinnon ja
yritysjohtamisen osaston jatkuvia pyrkimyksiä parantaa
opiskelijoiden pätevyyttä soveltamalla nykyaikaisia
lähestymistapoja opetusmenetelmiin ja ohjelmiin.

Visio:
“FEB (Faculty of
Economics and Business)
nähdään kansainvälisesti
erinomaisena
tutkimukseen
suuntautuneena ja
maailmanlaajuisia
suhteita omaavana
taloustieteen ja
liiketalouden
oppilaitoksena.”

Missio:
“Taloustieteen ja
liiketalouden laitos edistää
yksilöiden holistista
kehitystä ja osallistuu
talouden ja yhteisön
kehitykseen kansallisella ja
laajemmalla Euroopantasolla yhdistämällä
talouden ja liiketalouden
tutkimusta ja koulutusta.”

7
Nämä pyrkimykset vastaavat Taloustieteen
ja liikatalouden laitoksen näkemystä,
tehtävää ja strategisia tavoitteita.

Strateginen tavoite:
- Tarkoituksenmukainen tutkimus.
- Tiedekunnan ja henkilökunnan kehityksen tukeminen.
- Jatkuva yhteistyö yritysmaailman kanssa.
- Nykyaikaiset ja tehokkaat opinto-ohjelmat
opiskelijoille ja valmistuneille opiskelijoille sekä
taloustieteen ja liiketalouden alan pitkäaikainen
koulutus.
- Kaikkien toiminta-alueiden kansainvälistyminen.
- Yhteiskuntavastuullisen sekä moraalisen ja eettisen
toiminnan tukeminen.
- Lupaus poikkitieteellisestä tiedosta ja kestävän
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MARIBORIN YLIOPISTON TALOUSTIETEEN JA LIIKETALOUDEN LAITOKSEN ASIANTUNTIJATIIMI

Assoc. Prof. Dr.

Full Prof. Dr.

Assist. Prof. Dr.

Jernej Belak

Mojca Duh

Tjaša Štrukelj

Yhteystiedot:
University of Maribor, Faculty of Economics and Business,
Razlagova ul. 14, 2000 Maribor, Slovenia
Puhelin: + 386 2 22 90 253
Sähköposti: mojca.duh@um.si
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WROCŁAWIN KAUPPAKORKEAKOULU
Wrocławin kauppakorkeakoulun kehitysstrategia perustuu opetustarjonnan modernisointiin (opinto-ohjelman
kiinnostavuuden ja joustavuuden lisääminen) ja sovittaa sen markkinoiden odotuksiin. Seuraavat projektit on
toteutettu kehitysstrategian mukaan:

7

OSAAMISEN JOHTAJAT
Knowledge leaders – osaamisen johtajat – koulujen suojelijat – tavoite: osaamisen hankkiminen
ennen valmistumista.

OSAAMISPAJAT
Kolme projektia, jotka on suunnattu Wrocławin kaikkien tiedekuntien opiskelijoille – tarkoituksena
kehittää tietotaitoja, kuten erilaisia työnantajien arvostamia taitoja, ja näin ollen lisätä EUopiskelijoiden mahdollisuuksia Wrocławin työmarkkinoilla.

START UP -LEIRIT
Neljällä EU -opintoalalla toteutetut projektit - tavoitteet: opiskelijoiden pätevyyksien edistäminen
koulutustulosten ja työmarkkinoiden vaatimusten mukaisesti, ryhmän aktiiviseen osallistumiseen
liittyvän tuen tarjoaminen työmarkkinoilla.

AMMATTI JA URAOHJAUS
Wrocławin kauppakorkeakoulun ammatti- ja koulutustoimisto (The Career and Vocational Promotion
Office) tukee toimintaa, jotta yritysten tulevat työntekijät pystyvät työskentelemään parhaalla
mahdollisella tavalla.
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Perechuda, Professor

PhD, hab.
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MSc

Yhteystiedot:
Wrocław University of Economics,
ul. Komandorska 118/120, 53-345 Wrocław, Poland
Puhelin: +48 71 36 80 100, + 48 71 36 80 323
Sähköposti: beata.butryn@ue.wroc.pl
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JOKILAAKSOJEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ – JEDU

7

Työelämän tarpeet ovat erilaiset tulevaisuudessa:
- Digitalisaatio muuttaa toimintatapoja
- Itsenäinen työskentely lisääntyy
- Asiakaspalvelutarpeet korostuvat kaikilla työpaikoilla
Työelämätaidot ammatillisessa koulutuksessa – Opiskelijat:
- Osaamista hankitaan tavalla joka parhaiten sopii opiskelijalle
(henkilökohtainen suunnitelma opiskeluun)
- Opiskelussa keskitytään puuttuvien taitojen hankintaan
- Aiemmin hankittu osaaminen tunnistetaan ja tunnustetaan
- Osaamista hankitaan monipuolisissa oppimisympäristöissä
- Opiskelijat työskentelevät itsenäisesti ja oppivat yhdessä opettajan ja
opinto –ohjaajan laatiman henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman
mukaisesti
Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymän toimenpiteet ACT ERASMUS + -projektissa toteuttavat seuraavia tavoitteita:
- Ammatillinen koulutus vastaa muuttuvan työelämän tulevaisuuden koulutus- ja osaamistarpeisiin
- Opiskelijoilla on yksilölliset opintopolut, niin nuorilla kuin jo työelämässä olevilla aikuisilla
- Oppiminen tapahtuu entistä enemmän työpaikoilla
- Koulutus- ja työvoimatarpeita ennakoidaan
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JOKILAAKSOJEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN ASIANTUNTIJATIIMI

Hannu Simi, YTM

Tuula Leskinen, FM

Anne Kaartinen, trad. AMK

Yhteystiedot:
Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä
Maliskyläntie 2, 85500 NIVALA, Finland
Puhelin: +358 40 142 8600, Matkapuhelin: +358 40 3120 441, Sähköposti: hannu.simi@jedu.fi

Essi Rahja, FM
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LÄNTINEN TEOLLISUUS- JA KAUPPAKAMARI

7

Läntinen teollisuus- ja kauppakamari (WCIC) on suurin itsenäinen taloudellisen
itsehallinnon organisaatio Lubuskien alueella Puolassa. Tällä hetkellä WCIC:lla
on yli 300 jäsentä, jotka ovat yritysorganisaatioita. Kamarin toiminnan
tarkoituksena on luoda hyvät olosuhteet alueen talouselämän kehitykselle,
kansainvälisille kontakteille ja tukea jäsenten aloitteita.
Projekti vastaa kamarin ajankohtaisia toimintoja: me analysoimme yrittäjien
tarpeita ja otamme osaa ongelmanratkaisuun, jonka tarkoituksena on tuottaa
ratkaisuja opiskelijoiden ja valmistuvien opiskelijoiden – tulevaisuuden
työntekijöiden, sopivien työelämätaitojen puutteeseen.
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LÄNTISEN TEOLLISUUS- JA KAUPPAKAMARIN ASIANTUNTIJATIIMI

Kamila Szwajkowska

Yhteystiedot:
The Western Chamber of Industrial and Commerce,
ul. Kazimierza Wielkiego 1, 66-400 Gorzów Wlkp., Poland
Puhelin: + 48 957390301, Sähköposti: projekty@ziph.pl
www.ziph.pl

Dariusz Przybyłek
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SUOSITUKSET LISÄTUTKIMUKSIKSI
JA MENETELMÄN KEHITTÄMISEKSI
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SUOSITUKSIA ATC ERASMUS+
MENETELMÄN KEHITTÄMISEKSI JA
PARANTAMISEKSI (1)

8

Alla on suosituksia kehittyneen, testatun ja toteutetun ATC Erasmus + -menetelmän kehittämiseksi ja parantamiseksi. Ne
voivat olla hyödyllisiä erityisesti niille tutkimusryhmille, jotka päättävät aloittaa tai jatkaa yhteistyötä työelämätaitojen
kehittämisen nopeuttamiseksi käyttämällä käytännön opetusmenetelmiä. Nämä suositukset liittyvät menetelmän
yksittäisiin vaiheisiin.
1. On suositeltavaa laajentaa ja tarkentaa käytännön opetusmenetelmien ominaisuuksia muissa maissa kuin Suomessa,
Puolassa, Sloveniassa ja Slovakiassa. Lisäksi on suositeltavaa laajentaa osaamispohjaa Euroopan unionin ja muiden maiden
opiskelijoiden laaja-alaisten työelämätaitojen kehittämiseen ja tasoon. Tulevaisuudessa olisi hyödyllistä siirtyä tekstin
kuvauksesta kvantitatiiviseen kuvaukseen.
2. Tulevaisuudessa olisi hyödyllistä laajentaa sellaisten yrittäjien otosta, jotka osallistuvat laaja-alaisten
työelämävalmiuksien tutkimukseen, mukaan lukien taidot, jotka muodostavat nämä valmiudet. Näytteen laajentaminen
voidaan saavuttaa kehittämällä yhteistyöverkostoja, jotka tukevat tutkimusryhmiä ja harjoittavat tutkimusta muissa
maissa kuin vain hankkeeseen osallistuvien kumppanien edustajat. Olisi mielenkiintoista laajentaa kysymysten joukkoa,
jonka ansiosta tutkimusta syvennettäisiin. Olisi hyödyllistä varmistaa tutkimuksen syklisyys.
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SUOSITUKSIA ATC ERASMUS+
MENETELMÄN KEHITTÄMISEKSI JA
PARANTAMISEKSI (2)
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3. MATRIISIN sisältö olisi arvokasta päivittää ja näin ollen laajentaa menetelmien luetteloa. Olisi myös arvokasta kehittää
käytännöllisten opetusmenetelmien kirjasto niiden ominaisuuksista. Kun otetaan huomioon eri maiden erityispiirteet ja
koulutusjärjestelmät MATRIISIN-parannuksessa, voidaan etsiä muita tapoja arvioida käytännön opetusmenetelmien
sopivuutta kuin projektissa käytettyä asiantuntemusta.
4. Arvioidessaan opiskelijoiden työelämätaitoja, projektissa ehdotettua itsearviointimenetelmää voidaan soveltaa ATC
Erasmus + -menetelmään. Luettelo muista otantamenetelmistä sisältyy projektin dokumentaatioon. Se on avoin.
Menetelmän valinnassa on tärkeää ottaa huomioon budjetit ja aika, joka tutkijoilla on käytössään. On myös seurattava
sellaisten menetelmien kehittämistä, joilla mitataan laajaa työelämätaitojen osaamista, kuten yrittäjyyttä, luovuutta,
tiimityötä ja kommunikaatiota. Esimerkiksi Erasmus + toteuttaa useita muita hankkeita, joissa käsitellään osaamisen
mittausmenetelmien kehittämistä.
5. On syytä panostaa tutkimukseen, joka laajentaa osaamista laaja-alaisten työelämätaitojen muuttumisesta käytännön
koulutusprosesseihin, kunnes nämä prosessit kestävät. Olisi arvokasta syventää tutkimusta muissa projekteissa, jotka
liittyvät hankkeessa yksilöityjen yksittäisten tekijöiden vaikutuksiin, jotka vaikuttavat laaja-alaisten työelämätaitojen
lisääntymiseen (yksittäiset tekijät ja niiden ryhmät).
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SUOSITUKSIA ATC ERASMUS+
MENETELMÄN KEHITTÄMISEKSI JA
PARANTAMISEKSI (3)
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6. Olisi arvokasta tunnistaa tai kehittää vakiintuneita käytännön opetusprosesseja, joilla nopeutetaan
poikittaisvalmiuksien kehittämistä. Yhteistyöverkoston toiminta suosii sitä. Mitä suurempi prosessien ja olosuhteiden
samankaltaisuus on, sitä suurempi mahdollisuus on verrata koulutuksen tuloksia. Toisaalta koulutusprosessien arvo on
niiden monimuotoisuus, jossa otetaan huomioon yksittäisten maiden opiskelijoiden erityispiirteet. Opiskeluprosessien
standardoinnin rajatutkimus voi olla hyödyllistä. Hankkeessa tunnistettiin useita kymmeniä tekijöitä, jotka voivat vaikuttaa
opetusprosesseihin. On syytä jatkaa tutkimusta muissa hankkeissa näiden tekijöiden vaikutuksesta koulutusprosesseihin ja
näiden tekijöiden vuorovaikutukseen.
7. On suositeltavaa sisällyttää kehittynyt menetelmä tai sen elementit alueiden tai maiden politiikkaan. Mahdollisuus
siirtää sen käyttöä myös kouluissa, erityisesti keskiasteen kouluissa ja osana elämänikäisiä oppimisprosesseja yrityksissä
tai yritysverkoissa.
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