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eri maissa

Tietoa tutkintovaatimuksista

Silta ammatillisesta koulutuksesta
korkeakoulutukseen Euroopan
varhaiskasvatuksen kentällä
TYÖKALU

Kuvio 1. Työkalun sisältö

Johdanto projektiin
Kööpenhaminan prosessin seurauksena on kehitetty välineitä muun muassa koulutuksen läpinäkyvyyden lisäämiseksi Euroopassa. Välineiden käytäntöön soveltaminen esimerkiksi ammatillisen koulutuksen opintosuoritusten
siirtojärjestelmän (ECVET) osalta on eri Euroopan maissa kuitenkin vielä
hyvin eri vaiheissa. Myös tutkintojen tai osatutkintojen hyväksilukemiseen
tai osaamisen tunnistamiseen ja tunnustamiseen on olemassa vaihtelevia käytäntöjä paitsi eri maiden, myös koulutuksen tuottajien välillä. Varhaiskasvatuksen kentällä opiskelevien henkilöiden tutkinnot jakautuvat eurooppalaisen
tutkintojen viitekehyksen (EQF) mukaisesti eri tasoille Euroopan eri maissa.
Tämä tarkoittaa sitä, että eurooppalaisesta varhaiskasvatuksen koulutuksesta
valmistuu samoilla tutkintonimikkeillä henkilöitä, jotka kuitenkin sijoittuvat
eri tasoille EQF –järjestelmässä. Tämä saattaa aiheuttaa ongelmia erityisesti,
kun tutkinnon suorittanut hakeutuu jatkokouluttautumaan toiseen Euroopan
maahan. Nämä ovat ne lähtökohdat, joiden pohjalta Euroopan unioni myönsi
Leonardo da Vinci –ohjelman puitteissa kolmen vuoden rahoituksen EAGLE–
(ECVET and ECTS – Growing Links in European Education) projektin toteuttamiseksi syksyllä 2012. Projektissa toimii yhteensä 13 eri koulutustasoja
sekä työelämää edustavaa partneriorganisaatiota. Projektin tarkoituksena
on kehittää varhaiskasvatuksen kentälle työkalu, jonka tukee toisen asteen
koulutuksesta korkeakouluasteelle opiskelemaan hakevien sujuvaa siirtymistä, silloin kun hakija hakee opiskelupaikkaa toisesta EU-maasta.

Työkalu elinikäisen oppimisprosessin
tukemiseen varhaiskasvatuksen kentällä

Työkalun tuottaminen on aloitettu eri maiden oppilaitosten hakuprosesseja
koskevan tiedon keräämisellä (Kuvio 2). Näistä käytänteistä on löydettävissä
paljon eroavaisuuksia paitsi eri maiden, myös maiden sisällä toimivien koulutuksen järjestäjien välillä. Eroavaisuuksia oli löydettävissä mm. koskien sitä,
millaista tietoa korkeakoulutuksen järjestäjä hakijasta tarvitsee, kuinka paljon
aikaisempia opintoja voidaan hyväksilukea automaattisesti tai hakemuksen
perusteella, sekä millaiseksi hakuprosessi kokonaisuudessaan kyseisessä maassa tai oppilaitoksessa on muodostunut. Näiden tietojen analysoinnin jälkeen
aloitettiin työkalun suunnittelu. Suunnittelun lähtökohtana on ollut erityisesti hakuprosessien läpinäkyvyyden lisääminen sekä tiedon mahdollisimman
helpon saatavuuden varmistaminen. Vuoden 2014 lopussa EAGLE-projekti
siirtyy työkalun testausvaiheeseen. Konkreettisesti testaus tapahtuu viidessä
eri Euroopan massa opiskelijoiden, opettajien sekä päättäjien kokemuksia ja
arvioita keräten. Lopuksi työkalua muokataan saadun palautteen perusteella.
Työkalu lanseerataan syksyllä 2015.

Haasteita Euroopan varhaiskasvatuksen kentällä
• Varhaiskasvatuksen ammattilaisista on pula
• Tutkintonimikkeistö on kirjavaa ja osaaminen eritasoista
• Koulutuksen järjestäjien hakuprosessit ovat hyvin erilaisia,
myös maiden sisällä
• Itse hakuprosessin, opintojen hyväksilukemisen tai tunnustamisen
läpinäkyvyys on vaihtelevaa eri maissa

Projektin tarkoituksena on kehittää työkalu elinikäisen oppimisprosessin
tukemiseen Euroopassa. Projektissa tuotetaan Internetiin eri kohderyhmiä
palveleva sivusto. Näitä kohderyhmiä ovat mm. oppijat, korkeakoulujen hakuprosesseista vastaavat henkilöt sekä koulutuspoliittiset päätöksentekijät. Työkalu on suunniteltu sisältämään tietoa eri maiden hakuprosesseista sekä niiden
ns. parhaista käytänteistä kuten opintojen hyväksilukemisesta. Tämän lisäksi
työkalu sisältää tietoa tutkintovaatimuksista ja tutkintonimikkeistä. (Kuvio 1.)
Tämä tieto helpottaa tutkintojen vertailtavuutta.
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Työkalu suunnitellaan
hakuprosessin helpottamiseksi,
siten että se palvelee käyttäjiä
kansainvälisesti.

MUOKKAUS
Työkalu testataan
opiskelijoiden, opettajien
ja hallinnollisen
henkilökunnan avulla

Työkalua muokataan
palautteen pohjalta
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Kuvio 2.
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eteneminen ja työkalun
työstäminen

