
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://blog.findaninternship.co.uk/eu-

projectimprove/ 

IMPROVE-hanke on yhteisrahoitettu Euroopan 

unionin komission Erasmus+ -ohjelmasta. Tämä 

julkaisu kuvastaa ainoastaan kirjoittajien näkemyksiä, 

eikä Euroopan komissiota voi pitää vastuussa siinä 

olevien tietojen mahdollisesta käytöstä. 
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Innovatiiviset 

menetelmät ja 

käytännöt 

ammatillisessa 

koulutuksessa  

  

Hanke on rahoitettu osana EU:n 

Erasmus+ KA2 strategista 

kumppanuushanketta 

ammatillisille koulutuksille 

https://www.improveproject.eu 

Innovative Metodologies and 

PRactices On VET 

Yhteistyössä 

 

 

Find An Internship (Yhdistynyt kuningaskunta) 

info@findaninternship.co.uk / +447519322842 

http://findaninternship.co.uk 

 

 

 

Kainotomia (Kreikka) 

info@kainotomia.com.gr / kainotomia.com.gr 

 

 
Euro-idea (Puola) 

euroidea.fsk@gmail.com / http://euroidea.wordpress.com 

 

 
Youth Europe Service (Italia) 

yes.potenza@gmail.com / +39097121124 

www.yespotenza.wordpress.com 

 

 
Informamentis Europa (Italia) 

info@informamentiseuropa.eu / +390823354691 

www.informamentiseuropa.eu 

 

 

 

TURUN YLIOPISTO (Suomi) 

+358 29 450 5000 / https://www.utu.fi/ 

http://blog.findaninternship.co.uk/eu-projectimprove/
http://blog.findaninternship.co.uk/eu-projectimprove/
https://www.facebook.com/Innovative-Metodologies-and-PRactices-On-VEt-406262400174556/
https://www.facebook.com/Innovative-Metodologies-and-PRactices-On-VEt-406262400174556/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMPROVE-hanke (Innovative Methodologies 

and Practices on VET; Innovatiiviset 

menetelmät ja käytännöt ammatillisessa 

koulutuksessa) pyrkii vastaamaan ammatillisen 

koulutuksen innovaatiotarpeisiin. 

 
Tällä pyritään paikkaamaan puutteita 

toimivassa osaamisen siirrossa sekä 

opettamaan opiskelijoille taitoja, joita he 

tarvitsevat työelämässä tai työllistääkseen 

itsensä.  

 

Menetelmät ja lähestymistavat, joita tullaan 

analysoimaan, kehittämään ja testaamaan, ovat:  

- Yrittäjyyskoulutus,  

- Työssä tapahtuva oppiminen,  

- Luovan ongelmanratkaisun menetelmät,  

- Web 2.0 -välineet ammatillisessa 

koulutuksessa,  

- Oppimisen pelillistäminen,  

- Simulaatiot ja digitaalinen tarinankerronta,  

- Avoimet oppimisresurssit ja 

- Ammatillisen koulutuksen opintosuoritusten 

eurooppalaisen siirtojärjestelmän (ECVET) 

käyttöönotto. 

 
 
Tavoitteena on luoda vaihtoehtoisia ja 

tehokkaita menetelmiä ja lähestymistapoja 

käytettäväksi oppimisympäristössä ja saada 

näin aikaan hyviä tuloksia työllistymiseen 

tähtäävässä oppimisessa. 

Innovatiiviset menetelmät ja käytännöt ammatillisessa koulutuksessa 
PÄÄTAVOITEET 

Hankkeen päätavoitteena on kehittää eri 

toimijoiden välistä kumppanuutta, jonka varaan 

voidaan rakentaa kansainvälisyysstrategia 

ammatillisen koulutuksen opiskelijoille ja 

työssäoppijoille. 

Useiden eurooppalaisten projektien ansiosta, 

joissa tämän hankkeen yhteistyökumppanit ovat 

mukana, IMPROVE-hankkeen kumppanit voivat 

toimillaan vastata monien nuorten ja aikuisten 

tarpeeseen oppia ja kehittää sellaisia taitoja ja 

osaamista, jota he tarvitsevat parantaakseen 

asemaansa työmarkkinoilla tai edistääkseen 

uraansa. 

 

 

 

 

 

Samaan aikaan he tarjoavat ammattilaisille ja 

työntekijöille tilaisuuden osoittaa taitonsa ja 

osaamisensa kansainvälisessä kontekstissa. Tämä 

puolestaan mahdollistaa täyden hyötymisen 

Euroopan yhteismarkkinoiden eduista. Edellä 

mainittujen tekijöiden vuoksi 

yhteistyökumppaneille on kannattavaa osallistua 

ammatillisen koulutuksen innovaatiohankkeisiin, 

jotka voivat lisätä koulutuksen kansainvälistä 

ulottuvuutta. 

 

 

 

HANKKEEN TUOTOS 

 

- EDUCATIONAL HANDBOOK  

"Teaching Entrepreneurship" 

- EDUCATIONAL HANDBOOK  

"Worked based learning"  

- EDUCATIONAL HANDBOOK  

"Tools for VET in WEB 2.0" 

-EDUCATIONAL HANDBOOK 

 "Teaching through gamification, simulations and digital 

storytelling" 

- EDUCATIONAL HANDBOOK  

"Open Educational Resource for VET teachers and trainers" 

-EDUCATIONAL HANDBOOK  

"Implementing ECVET documents" 

  

 

ESITTELYTILAISUUDET  

 

MULTIPLIER EVENT Lontoossa, helmikuu 2021 

MULTIPLIER EVENT Potenzassa, helmikuu 2021 

MULTIPLIER EVENT Volosissa, maaliskuu 2021 

MULTIPLIERS EVENT Casertassa, maaliskuu 2021 

  

  

  

  


