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BEST - Best Enterprise System
for Training
BEST - Best Enterprise System for Training (http://www.eduprojects.eu/best/)
on Euroopan unionin Leonardo da Vinci –ohjelman rahoittama kaksivuotinen
innovaationsiirtohanke (1.10.2010-30.9.2012).
Hankkeen taustalla on ns. Gdanskin malli. BEST-hankkeen aikana tämä malli
on siirretty Eestiin, Tšekin tasavaltaan, Italiaan ja Espanjaan, joissa ammatillisten oppilaitosten ja yritysten välinen yhteistyö on ollut tähän saakka heikkoa.
Savon koulutuskuntayhtymä on tuottanut BEST-projektille kuvauksen Toivalaan rakennetun sähköalan oppimisympäristön työvaiheista. Moderni oppimisympäristö tarjoaa hyvät puitteet työelämän tarpeista lähtevien erilaisten
opetus- ja oppimistapahtumien toteuttamiseen. Eri alojen ja työelämän sujuva
yhteistyö on välttämätöntä suunniteltaessa ja toteutettaessa uusia ja innovatiivisia koulutus- ja työelämäpalveluja. Lisäksi tässä työssä on tärkeää kuulla
opiskelijoiden mielipiteitä.
Toivala-projektissa mm.
Voimatel Oy,
Savon Voima Oy,
Kuopion Energia Oy,
Ensto Finland Oy,
Festo Oy, Teklab,
Tyco Electronics Finland Oy,
ABB Oy ja JT- Millenium
ovat tehneet yhteistyötä
Savon koulutuskuntayhtymän kanssa.

Savon ammatti- ja aikuisopisto

Gdanskin mallin toteuttaminen tarkoittaa käytännössä mm.
•
yritysten osallistumista työpajojen suunnitteluun, laitevarusteluun
ja materiaalihankintoihin
•
yritysten henkilöstön osallistumista opiskelijoiden ohjaukseen
•
yritysten osallistumista kouluttajien kouluttamiseen
•
yritysten osallistumista koulutuksen markkinointiin
Yritysten saama hyöty
•
yritysten todellisia tarpeita vastaava koulutus
•
innovatiivinen tapa mainostaa omia tuotteita opiskelijoille, jotka
tulevaisuudessa kenties toimivat yritysten alihankkijoina
•
mahdollisuus sisällyttää omaa teknologiaa opetussuunnitelmaan
•
mahdollisuus rekrytoida opintonsa päättäviä opiskelijoita, jotka
tuntevat yhteistyöyritysten käyttämän teknologian ja materiaalit
Oppilaitoksen saama hyöty
•
uusi näkökulma olemassa oleviin hyviin käytänteisiin
•
tarjottavan koulutuksen ja työelämän todellisten tarpeiden
kohtaaminen
•
työelämän tarpeita vastaava nykyaikainen laitekanta
•
opiskelijoiden ja opettajien korkealuokkainen koulutus
•
tietoisuus alan uusimmasta teknologiasta
•
uudet kontaktit työelämään
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