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Mikä hanke ja miksi?










Työpaikalla tapahtuvan oppimisen suunnitteluvaiheen hyvien
käytäntöjen siirto ja siirtoprosessin laadunvarmistus CQAF(Common Quality Assurance Framework -> EQARF)
viitekehyksessä.
Leonardo -hanke, 1.11.2008 – 31.10.2010.
Työpaikalla tapahtuvaa oppimista kehitetty laajasti ja
Suomessakin toteutettu useita satoja erilaisia
kehittämisprojekteja vuoden 2000 jälkeen.
Hyviä käytäntöjä on koottu julkaisuihin sekä tietokantoihin.
Hankkeiden tulosten käyttöönotto muissa kuin kehittäjien
organisaatioissa on todettu vähäiseksi - monesti tulokset
jäävät projektissa toimineiden käyttöön.
Perusteluksi on esitetty, että innovaatiot ja hyvät käytännöt
ovat vahvasti sidoksissa toimintaympäristöön, johon ne on
luotu.
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Pirko, Pirkanmaa Ky, Suomi
3 s research laboratory, Itävälta
Ammattioppilaitos, Itävalta
ISFOL, Italia
SKILLAB, Italia
FiaTest, Romania
MBO Raad, Alankomaat
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Hyviä käytäntöjä ja miten niitä siirretään?








Hyvien työssäoppimisen suunnittelukäytäntöjen
(innovaatioiden) valinta ja kuvaaminen
Innovaation siirtoprosessin mallintaminen työpaikalla
tapahtuvan oppimisen suunnitteluun
Siirtoprosessin eri vaiheiden analyysi > kriittisten
pisteiden paikantaminen ja kuvaaminen
Siirtoprosessin ja sen eri vaiheiden kokoaminen
Manuaaliksi EQARF -viitekehyksessä
Manuaalin pilotointi
Siirtoprosessin tueksi mentorit (koulutus)
Kansalliset strategiat
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How to identify good WBL practices?
- kriteereitä hyvälle työssäoppimiskäytännölle
•
•
•
•
•
•
•

Suunniteltu ja sovittu yhteistyö työnantajien/ yritysten,
oppilaitosten ja opiskelijoiden välillä
Eri tahojen sitoutuminen toteutukseen ja kehittämiseen
Oppimistulokset tavoitteiden mukaiset oppimisympäristöstä
riippumatta
Vaikuttavuus, parempi työelämävastaavuus
Työssäoppimissuunnitelmien ajantasaisuus
Oppimistulosten mitattavuus
Laatu ja innovatiivisuus

MITEN ON MAHDOLLISTA ”PUHDISTAA” KÄYTÄNTÖ
ympäristöspesifeistä piirteistä?
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Mitkä ovat tulokset?







Päätulos: manuaali, joka sisältää kuvaukset
prosessista, kriittiset pisteet ja CQAFin
viitekehyksessä perusperiaatteet siitä, miten
työpaikalla tapahtuvan oppimisen hyvät
suunnittelukäytännöt siirretään toiseen kontekstiin
Muita tuloksia:
Hyvien käytäntöjen siirto partnereiden välillä
Hyvien työpaikalla tapahtuvan oppimisen
suunnitteluvaiheen käytäntöjen dokumentoinnin
Kansalliset siirtostrategiat partnerimaissa
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Tulosten levittäminen ja juurruttaminen






Manuaalit (6 kielellä: suomi, englanti, saksa, italia,
hollanti, romania) ja kansallisesti tehdyt siirtostrategiat
siitä kuinka kussakin maassa jatketaan projektin jälkeen
Kansallisten verkostojen toiminta on perustana
Alusta asti varmistetaan, että keskeiset sidosryhmät ovat
mukana kansallisissa verkostoissa
Laadun varmistaminen partnereiden kesken sekä
projektiin valittujen ”hiljaisten partnereiden”
asiantuntemus työpaikalla tapahtuvan oppimisen ja
laadun asiantuntijoina.
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