käyttöohje

KOMPASS1 – mikä se on?
KOMPASS-menetelmän ideana on strukturoidusti esittää ja dokumentoida
osallistujan ulkomaanharjoittelun aikana hankkimat ammatilliset valmiudet ja
interkulttuuriset kompetenssit. Vaihto-ohjelmaan osallistuvat osapuolet (lähettävä
yksikkö, vaihto-ohjelmaan osallistuja ja vastaanottava yksikkö) voivat päättää
sisällöistä ja oppimistavoitteista ja tehdä näkyväksi ulkomaanoleskelun aikana
hankittu kompetenssin kasvu keskinäisessä vuoropuhelussa 5-vaiheisessa
prosessissa.
Perustana toimii ”KOMPASS-kompetenssikartta”. Eri toiminta-alueille viittaavien
”osaamistasokuvauksien” avulla voidaan esittää kompetenssiprofiileja ja niiden
muutoksia.
Vaihto-ohjelmaan osallistujat saavat KOMPASS-tietokantaan e-portfolion, johon he
voivat kuvata ulkomailla kerätyt oppimissuorituksensa. Nämä esitetään taitojen
lisääntymisenä lisäksi ”kompetenssitutkassa”.
KOMPASS-menetelmän lisäarvo perustuu siihen, että se havainnollistaa ulkomailla
hankittujen henkilökohtaisten, sosiaalisten ja interkulttuuristen kompetenssien sekä
ammatillisten valmiuksien välisen keskinäisen vaikutussuhteen niin, että myös
epävirallisten yhteyksien oppimissuoritukset voidaan ottaa ulkomaanharjoittelun
arvioinnissa huomioon.
-

Lähettävät organisaatiot saavat välineen, jolla vaihto-ohjelmaan osallistujien
kompetenssiprofiili voidaan tehdä näkyväksi ja oppimistavoitteet voidaan
määritellä, mikä helpottaa sopivan yrityksen valintaa harjoittelua varten.
valintaa.

-

Vastaanottavat yksiköt saavat hyvissä ajoin tietoa vaihto-ohjelmaan
osallistujan ammatillisesta pätevyydestä, vieraiden kielten taidosta,
henkilökohtaisista ja sosiaalisista taidoista sekä osallistujan odotuksista
harjoittelua kohtaan.

-

Vaihto-ohjelmaan osallistujat voivat osallistua aktiivisesti oman
ulkomaanharjoittelunsa oppimistavoitteiden määrittämiseen ja
oppimissuorituksien esitykseen sekä saada havainnollisen näytön
saavutetusta kompetenssin kasvusta.

1 Kääntäjän huom. (Anm. d. Übers.). : Säilytetäänkö konseptin nimi ”KOMPASS” tässä muodossa? Vai käännetäänkö se
suomen kielelle "KOMPASSI"? (Sollte "KOMPASS" als Konzeptbezeichnung in dieser Form beibehalten werden? Oder sollte
sie ins Finnische übersetzt werden: "KOMPASSI"?).

KOMPASS-menetelmä

1 Rekisteröityminen
KOMPASStietokantaan

Lähettävä yksikkö
(koulu, yritys,
välitystoimisto)

Vaihto-ohjelmaan
osallistujat

Rekisteröidy
KOMPASStietokantaan

Rekisteröidy KOMPASStietokantaan

(ammattikoulutuksessa
olevat, työssäkäyvät,
ammattikoulutuksen
ammattihenkilökunta)

Vastaanottava yksikkö
(yritykset, koulut,
välitystoimistot)

Rekisteröidy KOMPASStietokantaan
Kuvaile yksikkösi

Kuvaile yksikkösi

Kuvaile harjoittelijoiden
työskentelymahdollisuudet
yksikössäsi

Kuvaile vaihtoohjelmasi
Nimeä vastaanottavat
yksiköt

2
Kompetenssiprofiilien
laatiminen

Luo vaihto-ohjelmaan
osallistujille
henkilökohtainen eportfolio
Pyydä vaihto-ohjelman
lähtijää kuvailemaan
ulkomaanharjoittelun
tavoitteet ja laatimaan
kompetenssiprofiili.

3 KOMPASS-

Kuvaile
ulkomaanharjoittelun
tavoitteesi
Laadi oma
kompetenssiprofiilisi.

Konkretisoi ulkomaanharjoittelun odotukset, sisällöt und oppimistavoitteet.

oppimissopimus

4 Oppimissuoritusten
kuvaus

5 Oppimissuoritusten
dokumentointi

Kuvaa ”e-portfoliossa”
ulkomailta saatuja
kokemuksia ja arvioi
kompetenssin kasvuasi
Vahvista ulkomaisten yhteistyökumppaneiden kanssa KOMPASS-todistuksella
vaihto-ohjelmaan osallistuneiden oppimissuoritukset ja kompetenssien kasvu.

Ohjeita käyttöön

1 Rekisteröityminen KOMPASS-tietokantaan:
KOMPASS-tietokanta helpottaa vaihto-ohjelman järjestäjää koordinoimaan prosessia
ulkomaanharjoittelun oppimistavoitteiden ja sisältöjen määrittelemiseksi yhdessä vaihtoohjelmaan osallistujien ja vastaanottavien yhteistyöyksikköjen kanssa.
Tee aluksi tietokantaan rekisteröityminen yhden mainitsemasi yhteistyökumppanin kautta.
Tämä on tietosuojan vuoksi välttämätöntä. Tietokannan käyttö on maksutonta.
Kun olet saanut käyttöoikeudet, päädyt sisäänkirjautumisen jälkeen sivulle, jossa voit kuvailla
yksikköäsi ja tallentaa logosi ja yhteystietosi.
Seuraavassa vaiheessa sinun tulee esitellä yksikkösi vaihto-ohjelmat ja kuvailla ne
tarkemmin. Tämän avulla voit myöhemmin ohjata vaihto-ohjelmaan osallistujat tiettyyn
projektiin.
Seuraavaksi sinun tulee luoda profiilit myös vaihto-ohjelmaan osallistuville ulkomaalaisille
yhteistyökumppaneille tai harjoittelijoita vastaanottaville yrityksille.
Nämä tiedot ilmestyvät myöhemmin automaattisesti mallipohjissa, jotka on tarkoitettu
KOMPASS-oppimissopimuksia ja KOMPASS-todistusta varten.
Vinkkejä:
Alku on aina hankalaa – tämä pätee erityisesti monimutkaisempien tietokantojen käyttöön.
Älä lannistu. Etene asteittain ja lataa käyttöohjeet KOMPASS-tietokannan etusivulta, jossa
ne ovat tarjolla eri kieliversioina.
Lisääntyvän harjoittelun myötä käyttö tulee helpommaksi. Kokeile tietojen antamista
mahdollisimman samanlaisessa muodossa useampia projekteja tai testiryhmää varten
vaihto-ohjelmaan osallistujille. Toimenpiteiden toistamisella saa nopeasti harjoitusta
tietokannan käytössä. Koska kaikki tiedot tallentuvat, ovat ne myöhemminkin käytettävissä ja
käyttö nopeutuu.
Lähetä yhteistyökumppaneillesi sähköpostitse linkki KOMPASS-tietokantaan ja pyydä heitä
itsenäisesti täydentämään yksikkönsä tiedot.

2 Kompetenssiprofiilien laatiminen:
KOMPASS-menetelmän tavoitteena on mahdollistaa vaihto-ohjelmaan osallistujien aktiivinen
osallistuminen oman ulkomaanharjoittelun sisältöjen ja oppimistavoitteiden määrittelyyn.
Pyydä
hakijoita
tai
osallistujia
laatimaan
KOMPASS-tietokantaan
yksilöllinen
kompetenssiprofiili ja antamaan tarkempaa tietoa omasta motivaatiostaan ja tavoitteistaan
omaan ulkomaanharjoitteluunsa liittyen.
Luo tätä varten asianomaisille KOMPASS-tietokantaan oma internetsivu, jota heidän tulee
käyttää yksilöllisesti ”e-portfoliona”. Nämä tiedot täydennetään kompetenssiprofiililla. Vaihtoohjelmaan osallistuvat saavat lähettämäsi kahden sähköpostin ja mukaan liitetyn linkin kautta
pääsyn ”osaamistasokuvauksiin”, jonka avulla he voivat arvoida kykyjänsä eri
kompetenssialueilla.
Tämän itsearvioinnin tulokset esitetään kahden „kompetenssitutkan“ muodossa. Se antaa
yhdessä portfoliosivun tietojen kanssa sinulle ja vastaanottavalle yksikölle hyvissä ajoin
yleiskuvan ulkomaanharjoitteluun liittyvistä yksilöllisistä tavoitteista, mikä yksinkertaistaa
oppimistavoitteista sopimista ja helpottaa sopivan harjoittelupaikan löytymistä.
Erityisesti ns. „poolprojekteissa“, joissa hakijat tulevat koko Saksan alueelta ilman että ovat
ennakolta
tuttuja,
on
KOMPASS-menetelmällä
huomattava
etu
tähänastisiin
hakijavalintamenetelmiin verrattuna.
Vinkkejä:
KOMPASS-menetelmän lisäarvo on siinä, että vaihto-ohjelmaan osallistujat otetaan
aktiivisina osallistujina oman harjoittelunsa valmisteluprosessiin mukaan. Voit seurata
kulloiseenkin osallistuja-portfolioon tehtäviä merkintöjä ja osallistujien omien kykyjensä
arviointia eri alueilla.
Tee tietojen vaihdosta keskinäinen vuoropuhelu: Lähetä kutsu e-portfolion luomiseksi ja
oman kompetenssiprofiilin arvioimiseksi erillisissä sähköposteissa ja anna kulloinkin
positiivista palautetta. Tämä edesauttaa vastavuoroisen luottamuksen syntymistä.
Helpottaaksemme sähköpostilla tapahtuvaa yhteydenpitoasi olemme varanneet KOMPASStietokantaan monenlaisia tekstimallipohjia.
Jos osallistuja ei tee pitkään aikaan merkintöjä KOMPASS-tietokantaan, tarjoa hänelle
apuasi: Välillä oman ulkomaanharjoitteluun liittyvän motivaation kuvailu tai oman
kompetenssiprofiilin luominen saattaa tuntua vaikealta. KOMPASS-menetelmän tavoitteena
on tukea sisältöjen ja oppimistavoitteiden määrittelyä vaihto-ohjelmaan osallistuvien
osapuolten välillä paikasta ja ajasta riippumatta, mutta se ei voi korvata todellisia
keskustelutilanteita!

3 KOMPASS-oppimissopimus:
KOMPASS-tietokanta tarjoaa käyttöösi lomakkeen, jonka avulla teet oppimissopimuksen; se
sisältää harjoittelua varten suunniteltujen sisältöjen ja oppimistavoitteiden ohella myös
vaihto-ohjelmaan osallistuvan yksilöllisen kompetenssiprofiilin.
Etuna on, että kahden edellä kuvatun „kompetenssitutkan“ muodossa oppimistavoitteena
oleva suunniteltu kompetenssin kehittyminen tulee kaikille osapuolille näkyväksi, niin että
ulkomaanharjoittelun myöhemmässä vaiheessa – kuten myös kyseessä olevien
oppimissuoritusten kirjaamisessa – siihen voidaan viitata.
KOMPASS-tietokantaan luotu lomake muutetaan pdf-tiedoston muotoon, minkä jälkeen se
joko tulostetaan tai lähetetään sähköpostitse ulkomaalaiselle yhteistyökumppanille
allekirjoitusta varten. Se voidaan myös liittää Leonardo-da-Vici-harjoittelusopimuksen
liitteeksi kompetenssiperusteisten oppimistavoitteiden selittämiseksi.
Vinkkejä:
Luo vaihto-ohjelmallesi jo ennakkoon oppimissopimuksen standardimallipohja.
Kuvaile KOMPASS-taitokarttaan pohjautuen, mitä oppimistavoitteita vaihto-ohjelmallasi on.
”Osaamistasokuvaukset” voivat toimia muotoiluapuna.
Käytä KOMPASS-”kompetenssikarttaa” avuksesi eritelläksesi oppimistavoitemäärittelyjä.
Koska tämä taulukko on saatavilla seitsemällä eurooppalaisella kielellä, on
yhteistyökumppaneille sen lukeminen mahdollista. Tämä helpottaa kansainvälisten
yhteistyökummppaneiden kanssa tapahtuvaa oppimistavoitteiden määrittelyä projektiasi
varten.
Täydennä standardimallipohjaasi niillä tiedoilla, jotka vaihto-ohjelmaan osallistuvat ovat
omaan ”e-portfolioonsa” kompetenssiprofiilia luodessaan tehneet: Saat näistä kuvauksista
pääsääntöisesti erittäin konkreettisia tietoja siitä, mitä oppimistavoitteita
ulkomaanharjoittelulla on. Valintaprosessin puitteissa järjestettävissä haastatteluissa voit
vielä kerran ottaa niiden määrittelyn esille ja täydentää niitä.

4 Oppimissuoritusten kuvaus:
Vaihto-ohjelmaan osallistujat kuvailevat ”e-portfoliossaan” ulkomailla saatuja kokemuksiaan
ja oppimisedistystään. Lisäksi he päivittävät kompetenssiprofiiliaan tehdäkseen
ulkomaanoleskelun aikana tapahtuneen kompetenssien lisääntymisen näkyväksi.
Lähetä tätä varten vaihto-ohjelmaan osallistujille ennen ulkomaanharjoittelun päättymistä
kaksi sähköpostia, joissa pyydät heitä uudestaan laatimaan itselleen kompetenssiprofiilin.
Vaihto-ohjelmaan osallistujat saavat kulloinkin mukaan liitetyn linkin kautta pääsyn
”osaamistasokuvauksiin”, joiden avulla heidän tulee arvioida kykyjään eri
kompetenssialueilla.
Voit laatia ensimmäisen ja toisen kompetenssiarvioinnin perusteella KOMPASS-tietokantaan
kaksi yksilöllistä „kompetenssitutkaa“, joiden kaksi linjaa ilmaisevat millä alueilla osallistuja
on voinut todeta kompetenssinsa lisääntyneen (ylempi ja alempi linja).
Osallistuja kuvaa tällä tavoin – ”e-portfolioon” tehdyt merkinnät mukaan lukien – ulkomailla
tehtyjä kokemuksia ja oppimistuloksia omalta kannaltaan.

Vinkkejä:
Liitä mahdollisuuksien mukaan KOMPASS-”e-portfolion” käyttöön oman vaihto-ohjelmasi
tutorien tuki.
Varmista tätä varten vaihto-ohjelmaan osallistujien pääsy kohdemaassa internetyhteyden
ääreen, jotta he voivat työstää e-portfoliotansa.
Kerro myös kansainvälisille yhteistyöorganisaatioille eri kielillä olevaa informaatiomateriaalia
käyttäen erilaisista käyttömahdollisuuksista.
Tue e-portfolion käyttöä säännöllisillä sähköpostikontakteilla ja tiedota sen erilaisista
käyttömahdollisuuksista.
Motivoi vaihto-ohjelmaan osallistujia käyttämään ”e-portfoliotansa” ulkomailla oleskelunsa
aikana päiväkirjana, jotta myös ystävät ja sukulaiset saavat käsityksen ulkomaanoleskelun
kulusta ja erityisistä tapahtumista.

5 Oppimissuoritusten dokumentointi:
KOMPASS-todistus dokumentoi kahden „kompetenssitutkan“ sekä „e-portfolion“ kuvauksien
avulla ulkomaanharjoittelun ajan oppimissuoritukset ja kompetenssin lisääntymisen.
Osallistujien itsearviointia täydentää lähettävän ja vastaanottavan yksikön vahvistavat
kuvaukset.
Tämän KOMPASS-menetelmän vaiheen tarkoituksena on mahdollistaa vaihto-ohjelmaan
osallistujalle aktiivinen rooli omien oppimissuoritustensa arvioinnissa ja sanallisessa
muotoilussa.
KOMPASS-todistus liitetään Europass Mobility-todistukseen, jotta yksilöllinen
oppimisprosessessi olisi avoimesti nähtävillä ja kompetenssin lisääntyminen eri osa-alueilla
havainnollisesti esitttetty.

Vinkkejä:
Laadi vaihto-ohjelmaasi varten malli KOMPASS-todistusta varten, jota voit kulloinkin
muokata yksilöllisesti.
Lähetä tämä malli vaihto-ohjelmaan osallistujalle vielä tämän ulkomaanharjoittelun aikana ja
kerro, että hän voi ”e-portfolioon” tekemiensä merkintöjen kautta olla aktiivisesti
vaikuttamassa myös oman KOMPASS-todistuksen dokumentointiin.
Tarjoa kulloinkin tukea oppimistulosten sanalliseen muotoiluun.
KOMPASS-”kompetenssikartta” voi helpottaa oppimistulosten taitoperusteista sanallista
muotoilua ja osa-alueisiin järjestämistä. Koska tämä taulukkko on tarjolla seitsemällä
eurooppalaisella kielellä, voivat yhteistyökumppanit osallistua sen ”lukemiseen”, mihin
taitoalueisiin KOMPASS-todistuksessa kuvaillut oppimistulokset viittaavat.
Viittaa oppimistulosten kuvailussa mahdollisuuksien mukaan aiemmin sovittuihin
oppimistavoitteisiin, ja yritä kuvailla oppimistuloksia KOMPASS-kompetenssikartan kaikilta
neljältä kompetenssialueelta dokumentoidaksesi ulkomaanharjoittelun arvosisältöjä sekä
ammatilliselta että henkilökohtaiselta, sosiaaliselta ja interkulttuuriselta kannalta.

KOMPASS: Konseptin taustaa

Oppimissuoritusten kompetenssiperusteinen näyttö?
Maailmamme muuttuu monmuotoisemmaksi: Uudet mediat ovat nopeuttaneet
kommunikaatiota ja maailmanlaajuista tietojenvaihtoa viime vuosina valtaisasti. Tämä kehitys
asettaa ihmisille monimutkaisia vaatimuksia. Monilla työ- ja elämänaloilla ihmisten täytyy
kyetä sopeutumaan muuttuviin olosuhteisiin.
Tätä kykyä, kykyä arvioida erilaisia tilanteita ja toimia sopivasti, kutsutaan kompetenssiksi.
On kyse oma tiedon, kykyjen, arvojen ja asenteiden samanaikaisesta, tilanteen
määrittelemästä käytöstä niin, että vastaantulevat haasteet, asetetut tehtävät ja esiintulevat
ongelmat voidaan ratkaista itsenäisesti ja menestyksekkäästi.
Siksi oppimissuoritusten kompetenssiperusteinen näyttö helpottaa arviointia, miten hyvin
nuoret ja aikuiset ovat valmistautuneet yhteiskunnan ja työelämän haasteisiin.

Mikä on KOMPASS-menetelmän kompetenssikäsitys?
Ulkomaanharjoittelut tarjoavat hyvän oppimisympäristön lähtömaassa hankittujen tietojen,
taitojen ja kykyjen käyttämiseksi toisenlaisessa sosiokulttuurisessa ympäristössä. Näin ollen
on KOMPASS-menetelmän tavoitteiden mukaista havainnollistaa keskinäinen
vastavuoroinen suhde ammatillisten ja interkulttuuristen kompetenssien välillä, jotka on
hankittu ulkomaanharjoittelun aikana.
KOMPASS määrittelee kompetenssin kyvyksi kommunikoida sosiokulttuurisesti erilaisessa
ympäristössä, kyvyksi tulla toimeen ja toimia tuloshakuisest selvitäkseen menestyksekkäästi
asetetuista ammatillisista tehtävistä tai esiintulevista arkipäivän tilanteista.
Tämä käsitys perustuu sisällöllisesti OECD:n DeSeCo-tutkimuksen kompetenssikäsitykseen,
joka erottaa ydinkompetensseja kolmelta osa-alueelta, jotka ovat toistensa kanssa
vastavuoroisessa suhteessa.
a) Kyky käyttää tehokkaasti medioita, apuvälineitä ja työkaluja (esim.
informaatioteknologioita tai kieltä) soveltaakseen niitä omiin tarkoituksiin ja kyetäkseen
käyttämään niitä vuorovaikutuksessa.
b) Kyky kanssakäymiseen eri kulttuuritaustan omaavien ihmisten kanssa ja sopeutumiskyky
sosiaalisesti heterogeenisissa ryhmissä.
c) Kyky ottaa vastuu omaan elämään liittyvistä asioista ja kyky itsenäiseen toimintaan
suuremmassa viitekehyksessä.
KOMPASS-kompetenssikartta perustuu tähän kompetenssikäsitykseen ja määrittelee
transnationaalisille vaihto-ohjelmille ”osaamistasokuvauksia”, jotka kuvailevat tasoittain
kommunikaatiokyvyn vieralla kielellä, ammatilliset valmiudet sekä toimeentulo- ja
sopeutumiskyvyn kulttuurisesti erilaisessa ympäristössä.

Mitä KOMPASS-kompetenssikartta kertoo?
”KOMPASS-kompetenssikartta” jakautuu neljään kompetenssialueeseen, jotka kuvastavat
ulkomaanharjoittelun erilaisia toiminta-alueita:
Vieraan kielen taito

Ammatilliset kyvyt

Kyky kommunikoida ja tehdä itsensä ymmärretyksi
kohdemaassa

Kyky vuorovaikutukselliseen työmenetelmien, tapjen,
koneiden, työkalujen käyttöön erilaisessa kulttuurisessa
ympäristössä

Kuullun
ymmärtäminen

Puhuminen

Keskustelutaidot

Matemaattistieteelliset taidot

Mediataidot

Tekniset taidot

Sosiaaliset taidot

Henkilökohtaiset taidot

Kyky tulla toimeen ja kommunikoida kulttuurisesti
erilaisessa ympäristössä

Kyky oma elämän järjestämiseen ja elämänhallintaan
kulttuurisesti erilaisessa ympäristössä

Sopeutumiskyky

Ryhmätyökyky

Arviointi- ja
toteuttamiskyky

Ongelmanratkaisu
kyky

Aloitteellisuus /
Suunnittelukyky

Itsearviointi,
ympäristön
havainnointi

Jotta kykyjen erotteleva kuvailu olisi helpompaa, on ”KOMPASS-kompetenssikartassa”
vaakasuoraan2 6 taitotasoa. Ne nojautuvat sisällöllisesti EQR:n (The European Qualifications
Framework) taitotasoihin ja heijastelevat nousevalla taitokuvauksella kykyä itsenäiseen,
päämääräorientoituneeseen ja vastuulliseen tehtävän- ja ongelmanratkaisuun.
EQR-kompetenssimääritelmä

KOMPASStaitotaso

Kohderyhmä

Työskentely tai oppiminen suoran ohjauksen alaisena etukäteen
järjestetyssä ympäristössä.

1

Ammattikoulutuksessa olevat
(ensimmäistä ammattia varten)

Työskentely tai oppiminen ohjauksen alaisena tietyn määrän
itsenäisyyttä osoittaen.

2

Ammattikoulutuksessa olevat
(ensimmäistä ammattia varten)

Vastuunotto työ- tai oppimistehtävien suorittamisesta.
Ongelmanratkaisussa kyky oman toiminnan sopeuttamiseen
ympäristön oloihin.
Itsenäinen aloitekyky toimintaparametrien puitteissa sellaisien
työ- ja oppimisympäristöjen kohdalla, jotka ovat periaatteessa
tuttuja, mutta voivat muuttua. Muiden henkilöiden tavanomaisen
työn valvominen, jolloin otetaan tietynasteinen vastuu työ- ja
opppimistoimintojen arvioinnista ja parannuksista.
Ohjaaminen ja valvominen työ- ja oppimisympäristöissä, joissa
esiintyy ennakoimattomia muutoksia. Oman ja muiden
suoritusten tarkastaminen ja kehittäminen.
Monimutkaisten ammatillisten ja työhön liittyvien tehtävien tai
projektien johtaminen ja päätösvastuun ottaminen
ennakoimattomissa työ- ja oppimisympäristöissä. Vastuunotto
yksittäisten ihmisten ja ryhmien ammatillisesta kehityksestä.

3

Ammattikoulutuksessa olevat
(ensimmäistä ammattia varten)
Työmarkkinoilla olevat

4

Työmarkkinoilla olevat

5

Ammattihenkilökunta ja
opettajakunta ammatilllisessa
koulutuksessa ja
jatkokoulutuksessa

6

Ammattihenkilökunta ja
opettajakunta ammatilllisessa
koulutuksessa ja
jatkokoulutuksessa

2 Kääntäjän huom. (Anm. d. Übers.): Alkuperäistekstissä: vaakasuora. Eikö tässä kuitenkin ole pystysuorasta kyse? /
Quellentext: horizontal (fi: vaakasuora). Ist hier aber eher vertikal (fi: pystysuora) gemeint?

”KOMPASS-kompetenssikartta” sisältää yhteensä 72 kompetenssien tunnusmerkkinä
toimivaa ”osaamistasokuvausta”. Kuvaukset on tietoisesti laadittu yleisiksi ja väljiksi, jotta
niitä voi käyttää mahdollisimman monilla ammattialoilla ja erityyppisissä vaihto-ohjelmissa.
Kompetenssikuvausten puitteissa on kuitenkin mahdollista vaihdella
”osaamistasokuvauksien” määrää ja konkretisoida niitä ammattialaan liittyen, jotta vaihtoohjelmaan osallistujien kompetenssiprofiilitiedot voidaan suunnata ammatillisiin sisältöihin ja
vaihto-ohjelman tai koulutuksen tavoitteisiin.
Vaikka ”KOMPASS-kompetenssikartta” nojautuu konseptionaalisesti ”elinikäisen oppimisen
ydinkompetensseihin” ja EQR:n (The European Qualifications Framework) taitotasoihin, ei
sen tarkoituksena ole toimia yleisenä määrittelyjen antajana. Ennen kaikkea antaa käytetty
systematiikka suuntaa-antavat raamit, joiden avulla oppimissuoritukset voidaan
kompetenssiperusteisesti järjestää ja tehdä ne vaihto-ohjelmaan osallistujille näkyväksi ja
havainnolliseksi. Kyse on ennen kaikkea henkilökohtaisesti hankitun, ammatillisesti
käytettävissä olevan interkulttuurisen kompetenssin ja ulkomailta hankitun ammatillisten
kykyjen lisääntymisen välisen keskinäisen yhteyden esittämisestä.
”KOMPASS-kompetenssikartan” lisäarvona on, että ”osaamistasokuvausten” avulla
tapahtuva oppimistavoitteiden kompetenssperusteineinen sanallinen muotoilu helpottaa
määrittelemään, mitä kompetenssialueita on erityisesti tuettava – samalla mahdollistuu
vastaavien alueiden kompetenssin lisääntymisen näkyväksi tekeminen ja dokumentointi.
Pystytäänkö ulkomaanharjoittelun oppimissuoritukset hyväksilukemaan tutkinnon puitteissa,
täytyy ottaa puheeksi lähettävän ja vastaanottavan yksikön välillä vaihto-ohjelman
oppimistavoitteista ja sisälllöistä sovittaessa.

Miten ”kompetenssitutkaa” luetaan?
Kompetenssikartoituksen aikana vaihto-ohjelmaan osallistujat antavat ennen
ulkomaanharjoittelua ja jälkeen arvion oman henkilökohtaisen kompetenssiprofiilin
senhetkisestä tilasta sekä sen kehityksestä. Tämä kompetenssiprofiili esitetään KOMPASStietokannassa kahden ”kompetenssitutkan” muodossa, joista kumpikin sisältää 6 kategoriaa.
KOMPASS-kompetenssikartan mukaisesti kompetenssiarviointi koskettaa neljää aluetta:
vieraan kielen taidot, ammatilliset taidot, sosiaaliset ja henkilökohtaiset taidot.
Vaihto-ohjelmaan osallistujat käyttävät arvioinnissaan asteikkoa 0 – 6 ilmoittaen, missä
määrin ”osaamistasokuvauksen” eri tasot pätevät heihin.
Arviointi

Tieto

Kokemus

0

Tästä minulla ei ole tietoa, en ole koskaan kokeillut.

1

Tämän olen oppinut, mutta en ole koskaan kokeillut.

2

Tämän olen jo aiemmin tehnyt, minulla on siitä vähän kokemusta

3

Tämän olen oppinut, mutta kokemusta on kertynyt vielä vähän

4

Tämän osaan aika hyvin, minulla on siitä jonkin verran kokemusta

5

Tämän osaan hyvin, minulla on siitä paljon kokemusta

6

Tämä on erikoisalani, minulla on siinä laajat tiedot

KOMPASS-tietokanta laskee annetuista arvioinneista jokaiselle kompetenssikategorialle
keskiarvon, joka näyttäytyy vastaavassa ”kompetenssitutkassa” linjana. ”Kompetenssitutka”
antaa täten yleiskuvan siitä, millä alueilla vaihto-ohjelmaan osallistujat näkevät
vahvuuksiensa ja heikkouksiensa olevan. Ne eivät kuitenkaan vielä kuvasta tosiasiallista
kompetenssitasoa: Monet vaihto-ohjelmaan osallistujat ovat taipuvaisia arvioimaan omat
kykynsä vähäisempinä kuin ne todellisuudessa ovat. Toiset esittäytyvät parempina ollakseen
vaarantamatta mahdollisuuksiaan harjoittelupaikkaan.

Siksi itsearviointi tulee konkretisoida, täydentää tai tilanteen mukaan korjata
neuvontakeskustelun tai haastattelun edetessä. Koska KOMPASS-menetelmässä on kyse
lisääntyneiden kompetenssien näkyväksi tekemisestä, tulisi ennen ulkomaanoleskelua
laaditun kompetenssiprofiilin olla mahdolllisimman realistinen. Lähtöarvioinnin ollessa liian
korkea on kompetenssin lisääntyminen tuskin huomattavissa.
Osaamistason arvio toisella kertaa, ulkomaanoleskelun lopussa tapahtuvassa
kompetenssikartoituksessa, pitäisi olla korkeampi ulkomailla hankittujen kokemusten
ansiosta. Sen tulokset näkyvät ”kompetenssitutkassa” toisena linjana, joka
ihannetapauksessa on ensimmäisen linjan yläpuolella, jolloin henkilökohtainen
kompetenssien lisääntyminen eri kompetenssikategorioissa tulee näkyviin. Koska tällaisen
esitystavan perusteella ei voi päätellä, missä ympäristössä kompetenssin lisääntyminen
saavutettiin, on sitä täydennettävä oppimissuoritusten kuvaamisella e-portfoliossa.
Näiden oppimissuoritusten asettaminen KOMPASS-kompetenssikartan eri tasoille on
riippuvainen kompetenssikartoituksen muodosta.
Kaikkien KOMPASS-kompetenssikartan sisältämien ”osaamistasokuvausten” valinta
mahdollistaa sellaisten hakijoiden kompetenssitason arvioinnin, joiden lähtötaso tai
työkokemus ei ole tarkoin tiedossa. Kompetenssikartoituksessa saatujen tulosten perusteella
voidaan täten tasojen mukaisesti sopia oppimistavoitteista ja tämän jälkeen konkretisoida
kompetenssikartoitus.
Kohderyhmän tai ammatillisen suuntautumisen huomiointi kompetenssikartoituksessa
(tasojen määrän vähentäminen, ”osaamistasokuvausten” laajentaminen ammatillisesti
suuntautuneilla osaamistasokuvauksilla) helpottaa tulosten järjestämistä KOMPASSkompetenssikartan taitotasoille.
Se, onko vaihto-ohjelmaan osallistuja saavuttanut sellaisen kompetenssitason, joka
vaaditaan tutkinnon suorittamiseen liittyen, täytyy määrittää syventävässä keskustelussa
osallistujan sekä vastaanottavan ja lähettävän yksikön välillä.

Miten oppimissuorituksia arvioidaan kompetenssisuuntautuneesti?
Tilanteista menestyksekkäästi selviämiseen, kuten myös tehtävien työstämiseen ja
ongelmien ratkaisuun, on olemassa erilaisia lähestymistapoja. Sitä, vastaako tulos odotuksia,
on vaikea ilmoittaa arviointikriteerien ”oikein” tai ”väärin” avulla. Pikemminkin arviointi riippuu
osallisena olevien tarkastelutavasta – onko valittu toimintatapa johtanut toivottuun tulokseen
ja tapahtuiko tämä asianmukaisen taloudellisesti verrattuna vaivannäkööön.
Vaihto-ohjelman puitteissa voi ulkomailla arkipäivän tilanteista selviäminen merkintä
osallistujalle erityistä suoritusta, kun taas lähettävän ja vastaanottavan yksikön edustajat
voivat arvioida suorituksen itsestään selvänä. Toisin päin tarkasteltuna saattavat vaihtoohjelmaan osallistujat arvioida harjoittelun aikaiset työsuorituksensa matalatasoisiksi, kun
taas vastaanottavat harjoittelupaikan tarjoavat yritykset ovat suoritukseen erittäin tyytyväisiä.
Tämän vuoksi kompetenssisuuntautuneet oppimistulokset täytyy arvioida
keskusteluprosessissa, jossa osallistujien itsearviointia ja toisen antamaa arviointia verrataan
keskenään. Oppijoiden täytyy tällöin itse arvioida, millä alueilla he voivat todeta kykyjensä
kasvun, jonka osallistuva opettajakunta vahvistaa saavutettujen tulosten arvioinnilla.
Vaihto-ohjelmaan osallistujalle tulee täten omaa vastuuta oppimisprosessin toteuttamisessa
ja arvioinnissa. Tätä tarkoitusta palvelee KOMPASS-menetelmässä ”e-portfolio”. Se antaa
vaihto-ohjelmaan osallistujalle mahdollisuuden kerätä oppimistuloksia ja esitellä niitä, jotka
antavat mahdollisuuden tarkastella oppimisedistystä ja sovittujen oppimistavoitteiden
saavuttamista. Opetustehtävissä olevien tavoitteena tulisi siksi olla vaihto-ohjelmaan
osallistujien motivointi omien oppimissuoritusten mahdollisimman laajaan esittämiseen.
E-portfolion tiedot taas toimivat perustana oppimissuoritusten keskustelussa tapahtuvalle
arvioinnille. Arviointityökalun muodostavat aiemmin yhdessä sovitut oppimistavoitteet:

Arviointikeskustelussa voidaan yhdessä miettiä, miten kuvatut oppimissuoritukset vastaavat
odotuksia ja millä alueilla taitojen lisäääntyminen voidaan vahvistaa.
Tämän myönteisen ja tukevan arviointimenetelmän tulisi mahdollistaa myös eri
kompetenssialueiden yksittäisten edistysaskelien dokumetointi, jos vaihto-ohjelmaan
osallistuja ei harjoittelunsa aikana ole pystynyt saavuttamaan kaikkia sovittuja
oppimistavoitteita.

