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Uutisia

Toukokuu - 2014
AutoMOVET-hankkeen
projektikokous Kaunasissa
Liettuassa 13. -14.5.
Työryhmä käsittelee edelleen
ECVET-järjestelmän käyttöä
autoalan koulutuksessa.

Mahdollisuuksien
Uutiskirje 1: Hyppää kyytiin!
Sitten osaamiskuvauksista
täydellä höyryllä. Kaikki etsittiin yhtäläisyydet. Lopuksi
seitsemän kumppania laativat vertailtiin osaamiskuvauksia
parhaillaan osaamismatriisia, eurooppalaiseen ja kansalliseen tutkintojen viitekehykseen.

AutoMOVET jatkuu

Uusia opintojaksoja opiskelijaliikkuvuuteen
Yksi hankkeen tavoitteista on
laatia uusia kansainvälisesti
tarjottavia autoalan
opintojaksoja. Kuusi kumppanimaata laatii ja tarjoaa yhden
noin kahden viikon mittaisen
opintojakson sellaiselta
osaamisalueelta, jolla sillä on
jotain erityistä ja ainutlaatuista tarjottavana muille
eurooppalaisille opiskelijoille.

jota muut eurooppalaiset
autoalan oppilaitokset voivat
hyödyntää opiskelijaliikkuvuudessa ja koulutusten
vertailussa. Toisin sanoen se
on lähtölaukaus ECVETjärjestelmän käyttöönotolle
autoalan ammatillisessa kou- Opintojaksokalenteri nettiin
Opintojaksot laitetaan tarjolle
lutuksessa Euroopassa.
AutoMovet-hankkeen interHanke käynnistyi täydellä netsivulla www.automovet.eu
teholla Tanskassa pidetyssä olevaan kalenteriin. Nämä
aloituskokouksessa. Kaikki opintojaksot ovat Euroopan
k u m p p a n i t u u r a s t i va t maiden opettajien ja opiskelisaadakseen kuvattua selkeästi j o i d e n v a l i t t a v i s s a .
ja ymmärrettävästi kansal- Opintojaksot laitetaan tarjolle
lisen autoalan koulutuksensa. myös Automobility-verkoston
Koulutusjärjestelmien, kansal- kalenteriin osoitteeseen
listen viitekehysten tasojen ja www. a ut om obilit y-in. eu.
oppimistulosten vertaileminen Opintojaksot kuvataan Auei ollut helppoa. Aluksi tehtiin toMOVET-osaamismatriisin
kooste kuuden maan autoalan avulla. Uudet moduulit
ammatillisista osaamis- julkistetaan seuraavassa
tavoitteista ja vertailtiin niitä. uutiskirjeessä.

Maaliskuu - 2014

T i e t o a A u t o M O VE T hankkeesta
Hankkeen tavoitteena on
poistaa liikkuvuuteen liittyviä
haasteita ja lisätä ammatillisten opiskelijoiden liikkuvuutta.
Hanke hyödyntää aiemmissa
LdV-hankkeissa MOVET I ja
MOVET II saatuja tuloksia ja
laatii
 Osaamismatriisin ja taksonomiataulukon autoalalle
 Kuusi uutta opintomoduulia
 Memorandum of understanding ja oppimissopimusmallit
 Liikkuvuusoppaan

Kokoukset



Opiskelijoiden
liikkuvuusjaksot alkavat



Helmikuu - 2014
AutoMOVET-hankkeen
projektikokous Goudassa
Hollannissa 10.2.
Työryhmä työstää kattavaa
taulukkoa autoalan
ammatillisten opintojen
keskeisistä
osaamisvaatimuksista .


Tammikuu 2014
Tanskalaisessa
"Motormagasinet" -lehdessä
julkaistaan AutoMOVETista
artikkeli:Motormagasinet


Lokakuu 2014

AutoMOVET on kutsuttu ECVETfoorumiin Wieniin

AutoMOVET LEO05-2013-011
Marraskuu 2013—lokakuu 2015

Projektikokokouksia on pidetty tähän mennessä kolme:
 Odense marraskuussa 2013
 Gouda helmikuussa 2014
 Kaunas toukokuussa 2014

B on ga a m e id ä t m yös
roundtable-keskustelutilaisuudesta lokakuussa Portossa
Portugalissa pidettävässä
EfVET-seminaarissa!

Päätöskokous pidetään
Münchenissä syyskuussa 2015

Hanke on rahoitettu Euroopan unionin Leonardo
da Vinci -ohjelmasta.
Tässä julkaisusta vastaa
ainostaan sen laatija, eikä
komissio ole vastuussa siihen
sisältyvien tietojen
mahdollisesta käytöstä.
Lue lisää www.automovet.eu.
AutoMOVET
löytyy
myös
Fabebookista.
Pirauta tai lähetä sähköpostia
Savon ammattiopistoon
Jaana Räsäselle
jaana.rasanen@sakky.fi
puh. 044 785 3311
tai
Antti Järvenpäälle
antti.jarvenpaa@sakky.fi
puh. 044 785 3124

