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Hanke on käynnissä marraskuusta 

2013 lokakuuhun 2015. 

Hankkeen rahoittaa Euroopan 

Unionin Leonardo da Vinci –

ohjelma. 

 Taksonomiataulukko  

 Osaamismatriisi 

 Vertailu osanottajamaiden kansalli-
sesta viitekehyksestä suhteessa eu-
rooppalaiseen (EQF) 

 Kuusi autoalan kansainvälistä opinto-
moduulia 

 Mallipohja opintomoduulien kuvau-
ksille 

 Todistuspohja opintomoduulin suorit-
tamisesta  

 Memorandum of understanding –
asiakirjan malli 

 Liikkuvuusopas 

 Tutkimus opintomoduulien pilotoin-
nista ja siihen liittyvästä opiskelija-
liikkuvuudesta 

Odotetut tulokset 

Savon koulutuskuntayhtymä 

AutoMOVET: 

Kansainväliset 

opintojaksot osaksi 

autoalan ammatillista 

koulutusta Euroopassa 

Tässä julkaisussa esitetyt näkemykset ovat yksinomaan 
tekijöiden, eikä komissio ole vastuussa julkaisun 
sisältämien  tietojen käytöstä.   



 

Bruggen kommunikeassa todetaan, 

että  ammatillisten oppilaitosten 

opiskelijat osallistuvat liian vähän 

kansainvälisiin liikkuvuusjaksoihin. 

Siksi Eurooppa 2020 –strategiassa 

liikkuvuuden edistäminen nostetaan 

keskiöön. Lisäksi EU:lta edellytetään 

työvoimansa parempaa kouluttamis-

ta, jotta sen kilpailukyky säilyy glob-

alisoituvassa maailmassa.  

 

 

Käyttämällä ECVET:ssa kehitettyjä 

työkaluja oppijat voivat sisällyttää 

tutkintoonsa osaamista, jonka he 

ovat hankkineet eri aikoihin, eri 

maissa ja eri tilanteissa ja näin pa-

rantaa työllistyvyyttään.  

ECVET mahdollistaa myös yhteisen 

viitekehyksen laatimisen ammatil-

lisille tutkinnoille ja on siten rin-

nastettavissa Eurooppalaiseen 

opintosuoritusten ja arvosanojen 

siirto- ja kertymisjärjestelmään 

(ECTS). 

 

  

Tavoite 

Hankkeen tavoitteena on lisätä auto-
alan opiskelijoiden kansainvälistä liik-
kuvuutta antamalla opettajille ja oppi-
laitoksille työkaluja vertailla ja tunnis-
taa ulkomaanjakson aikana saavu-
tettuja oppimistuloksia (Learning out-
comes = LOs).  
 

Toiminta 

 Kehitetään osaamismatriisi ja 
ECVET:iin perustuva taksonomia-
taulukko 

 Luodaan Memorandum of Under-
standing ja oppimissopimusmalli 
ECVET Toolkitin mallien pohjalta 

 Laaditaan liikkuvuusopas opetta-
jille ja ammatillisille oppilaitoksille 

 Laaditaan yksi uusi opintomoduuli 
jokaisessa hankkeen oppilai-
toksessa 

 
 

 

Kumppanit 
 
Tähän innovaatioiden siirto-

hankkeeseen osallistuu seitsemän 

koulutuksenjärjestäjää / oppilaitosta, 

jotka ovat jo olleet mukana LdV Auto-

mobility -hankkeessa (2010-2012). 

Hankkeen aikana muodostunut verko-

sto toimii edelleen aktiivisesti.  

Tämän jatkohankkeen tavoitteena on 

parantaa  entisestään Automobility-

hankkeessa saatuja tuloksia. Lisäksi   

hankkeen aikana luodaan suuntaviivat 

autoalan osaamisen tunnistamiselle ja 

tunnustamiselle. 


