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and Training – Eurooppalainen vertaisarviointi
ammatillisen aikuiskoulutuksen ohjaukseen
ja neuvontaan: väline ammatillisen koulutuksen
laadunvarmistuksen eurooppalaisen viitekehyksen toteuttamiseen
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Hanke on rahoitettu Euroopan komission tuella.
Tästä julkaisusta vastaa ainoastaan sen laatija,

Tammikuu 2011–joulukuu 2012

eikä komissio ole vastuussa siihen sisältyvien

Elinikäisen oppimisen ohjelma, Leonardo da Vinci

tietojen mahdollisesta käytöstä.
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Mitä vertaisarviointi on?

Hankkeen tavoitteet

Kohderyhmät

Vertaisarviointi on vertaistoimijoiden asiantuntemukseen ja

• siirtää ja soveltaa vertaisarviointimenetelmä 		

• Virallisia, epävirallisia ja arkioppimismahdollisuuksia

tietoihin perustuva arvioinnin muoto. Siinä yhdistyvät sisäinen

ammatillisen aikuiskoulutuksen ohjaukseen ja 		

arviointi ja muiden organisaatioiden vastaavassa asemassa

neuvontaan laatimalla yhtenäinen, yleiseurooppalainen 		

• Kansalliset ja kansainväliset vertaisarvioijat

olevien vertaistoimijoiden suorittama ulkoinen arviointi.

ja siirrettävä versio slovenialaisiin käytäntöihin

• Oppimisen laadun varmistuksesta vastaavat julkiset 		

Vertaisarviointi on oppimisprosessi sekä arvioinnin kohteena

pohjautuvasta ammatillisen aikuiskoulutuksen 		

olevalle organisaatiolle että arvioijina toimiville asiantunti-

neuvonnan vertaisarvioinnin oppaasta

joille.

• kouluttaa eri maiden tulevia vertaisarvioijia 		

soveltamaan vertaisarviointimenettelyä

Eurooppalainen
vertaisarviointi –aloite
EuroPeerGuid perustuu kolmessa aikaisemmassa vertaisarviointihankkeessa – Peer Review in initial VET, Peer Review
Extended ja Peer Review Extended II – saatuihin tuloksiin.
Hankkeissa testattiin Eurooppalaisen vertaisarvioinnin opas
ammatilliseen koulutukseen (European Peer Review Manual
for VET) -käsikirjassa kuvattua eurooppalaista vertaisarviointimenetelmää ammatillisessa koulutuksessa. EuroPeerGuid

• soveltaa ja testata vertaisarviointimenettelyä 		

kymmenessä ohjauskeskuksessa (PT, FR, SI ja FI)
• päivittää opasta soveltamis- ja testausvaiheen 		

kehitysehdotusten mukaisesti
• jakaa ja levittää hankkeen tuloksia korostaen 		

menetelmän mahdollisuuksia laadunvarmistus- ja
kehitysvälineenä sekä edistää menetelmien käyttöä
kaikissa hankkeeseen osallistuvissa kansallisissa
neuvonta- ja ohjauskeskusten verkostoissa.

tarjoavat organisaatiot

ja yksityiset toimijat

Tuotokset/tulokset
• Ajantasainen ammatillisen koulutuksen laadun-		

varmistuksen eurooppalaisen viitekehyksen (EQARF) 		
ja vertaisarvioinnin toteutus
• European PR Manual for Guidance and Counselling in

Adult VET (eurooppalaisen vertaisarvioinnin opas ammatillisen aikuiskoulutuksen neuvontaan ja ohjaukseen)
• Eurooppalainen neuvonnan ja ohjauksen vertais-

arvioinnin koulutusohjelma
• Vertaisarvioijatietokanta
• Menetelmän pilotointi kymmenessä ohjauskeskuksessa

–hankkeessa sovelletaan eurooppalaista vertaisarviointimenetelmää aikuisopiskelijan ohjaukseen ja neuvontaan. Hankekumppanit hyödyntävät uudistuksissa Peer Review Extended
II -hankkeesta Sloveniassa ja Itävallassa vastanneen Itävallan
ammatillisen koulutuksen tutkimusinstituutin (Öibf) laatimaa
ammatillisen aikuiskoulutuksen ohjauksen vertaisarvioinnin
opasta (Peer Review Manual for Guidance in Adult Education).

EuroPeerGuid-hankkeen konteksti
Kaikkien Euroopan maiden tavoin myös EuroPeerGuid-hank-

Eurooppalainen vertaisarviointi – yhteenveto
Peer Review in initial VET

Peer Review Extended

Peer Review Extended II

EuroPeerGuid

Tavoitteet
• Ammatillisen peruskoulutuk-		
sen vertaisarviointimenet-		
telyjen kehittäminen ja 		
testaaminen
• Vertaisarviointiverkoston 		
perustaminen

Tavoitteet
• Eurooppalaisen vertaisarviointimenettelyn jatkokehitys ja 		
testaus
• Vertaisarvioinnin yhdistäminen
yleiseen eurooppalaisen laadunvarmistuksen ja laadunhallinnan
viitekehykseen (CQAF)
• Verkoston laajentaminen

Tavoitteet
• Vertaisarvioinnin soveltaminen
uusin maihin ja ammatilliseen
jatkokoulutukseen
• Verkoston laajentaminen

Tavoitteet
• Vertaisarviointimenettelyn 		
soveltaminen ammatillisen 		
aikuiskoulutuksen neuvontaan
ja opastukseen

Tuotokset
• European PR Manual for 		
Initial VET
• Vertaisarviointikoulutus-		
ohjelma (verkkopohjainen)

Tuotokset
• Vertaisarvioinnin välineistö
• Vertaisarvioinnin toteutus-		
skenaariot
• Vertaisarviointi yleisessä 		
eurooppalaisessa laadunvarmistuksen ja laadunhallinnan 		
viitekehyksessä

Tuotokset
• European PR Manual for
continuing VET
• Vertaisarviointikoulutus
(lähiopetus)

Tuotokset
• European PR Manual for 		
Guidance and Counselling in 		
Adult VET
• Ammatillisen aikuiskoulu-		
tuksen neuvonnan ja ohjauksen
ja neuvonnan vertaisarviointikoulutus (lähiopetus)

• 15 pilotoijaa (2006)
• Lokakuu 2004–syyskuu 2007
• 25 kumppania / 11 maata

• 4 pilotoijaa (2007)
• Tammikuu–joulukuu 2007
• 9 kumppania / 6 maata

• 6 pilotoijaa (2008–2009)
• Marraskuu 2007–lokakuu 2009
• 14 kumppania / 9 maata

• 10 pilotoijaa (2012)
• Tammikuu 2011–joulukuu 2012
• 7 kumppania / 4 maata

keen (European Peer Review in Guidance and Counselling in
Adult Vocational Education and Training) neljällä eurooppalaisella jäsenmaalla, Portugalilla, Ranskalla, Slovenialla ja Suomella, on tavoitteena liittää eurooppalaisen laadunhallinnan
viitekehyksen (EQARF) suositukset osaksi omaa ammatillista
koulutustaan, sen laadunhallintaa ja kehittämistä. Kaikissa
hankemaissa ollaan myös toteuttamassa elinikäisen oppimisen
periaatteita, jotka edellyttävät laadun varmistamista ja kehittämistä etenkin ammatillisen aikuiskoulutuksen ohjauksen
ja neuvonnan alalla.

