Projektin toteuttaa monikansallinen kumppaniverkosto, jolla on usean vuoden yhteistyöhistoria.
Verkoston vetäjänä toimii bbw Berlin and Brandenburg. Kansalliset projektityöryhmät toimivat
Saksassa, Espanjassa, Ranskassa, Unkarissa, Italiassa, Tanskassa ja Suomessa. Niiden toiminta perustuu yhteiseen lähestymistapaan ja yhtenäisiin

bbw Education Centre of Trades and Industry
in Berlin and Brandenburg on toiminut alueensa yritysten ja yhdistysten puolesta jo yli 30
vuotta.
Hanke käynnistyi 24. lokakuuta 2007 ja se
päättyy 23. marraskuuta 2009.
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Hankkeen tavoitteena on siirtää
uusia menetelmiä osaamisen ja
pätevyyksien tunnistamiseksi
valituissa sähkö- ja metallialan
ammateissa.

Projektin tukijat:

www.COMMET-project.eu

n www.isaiconsulting.fi n
Tämä projekti on rahoitettu Euroopan komission tuella. Tästä julkaisusta vastaa ainoastaan sen laatija, eikä komissio ole vastuussa siihen sisältyvien tietojen
mahdollisesta käytöstä.

LEONARDO DA VINCI on Euroopan unionin
ammatillisen opetuksen ja koulutuksen ohjelma.
Ohjelmassa kehitetään välineitä, jotka parantavat osaamisvaatimusten läpinäkyvyyttä sekä
edistävät niiden siirrettävyyttä. Tavoitteena on
helpottaa ammattialojen sisäistä ja niiden välistä
liikkuvuutta.
COMMET -hankkeessa pyritään, yhteistyössä
metalli- ja sähköteollisuuden järjestöjen kanssa,

Elinikäisen oppimisen ohjelma

tunnistamaan näiltä aloilta valittujen ammattien
pätevyys- ja osaamisvaatimuksia esimerkkitutkimuksen avulla.
Projekti perustuu EUROPASS Mobility –työkalun käytöstä saatuun tuoreeseen kokemukseen
ja tuloksiin. Kokemuksia ja havaintoja osaamisvaatimusten läpinäkyvyyden parantamisesta siirretään COMMET -hankkeessa metalli- ja sähköalalle.

Euroopan maissa tehdyt laajat tutkimukset
metalli- ja sähköteollisuuden osaamis- ja pätevyysvaatimuksista

tarjoavat

alan

yrityksille

Projektin tulokset integroidaan ensin kansallisiin
opetusohjelmiin projektiin osallistuvissa kump-

ajantasaisen vertailukohteen heidän omille yri-

panimaissa ja siirretään myöhemmin muihin Eu-

tyskohtaisille vaatimuksilleen.

roopan maihin.

Tuloksena on mahdollisuus optimoida yrityksen
koulutusprosesseja sekä nopeuttaa henkilöstörekrytointia ja tehdä siitä joustavampaa.

Tulosten pohjalta kehitetään oppimistuloksiin
suuntautuneita moduuleita ammatilliseen pe-

Yritykset voivat myös hyödyntää ulkomailla

rus- ja jatkokoulutukseen. Kansainvälisen ver-

saavutettua metalli- ja sähköteollisuuden

koston avulla nämä moduulit siirretään

Jokapäiväisen yritystoiminnan hyödyt

Eurooppalainen ulottuvuus

osaamista entistä paremmin ja pystyvät teke-

projektin kumppanimaihin ja testataan. Tämä

mään luotettavampia päätöksiä henkilöstörekrytoinnissa. Myös tytäryhtiöt muissa Euroopan
maissa voivat hyötyä kehitteillä olevasta ”työkalupakista”.

mahdollistaa alojen työntekijöille paremmat ja
laaja-alaisemmat urakehitysmahdollisuudet.

