Enemmän irti
Europassista 21.4.2021
Miten Europassi voi tukea
oppilaitoksen
kansainvälistymistä?
Miten käytetään Europassin
liikkuvuustodistusta?

Työpajan antia
Yhteisen keskustelun ja pohdinnan
teemat:
• Miten liikkuvuustodistusta voi
hyödyntää monipuolisemmin?

• Kehitetään yhdessä: miten
parannetaan prosessia? Miten
kehitetään itse asiakirjaa?

Liikkuvuustodistuksen mahdollisuuksia
• Liikkuvuustodistus osana muuta kansainvälisyyden edistämistä oppilaitoksissa
•
•
•
•
•
•
•

Training agreement (learning agreement tai vastaava) ja Europassi muodostavat yhden kokonaisuuden:
synergiaetu
Liikkuvuustodistusta kannattaa hyödyntää koko liikkuvuusjakson ajan: kumppaniorganisaation kanssa voi
asettaa jakson tavoitteet yhdessä liikkuvuustodistuksen näkökulmasta – sekä reflektoida niiden toteutumista
liikkuvuustodistuksen avulla
Oppijat prosessissa mukana reflektoimassa omaa osaamistaan ja hankittuja tietoja ja taitoja → Hankittu
osaaminen vahvistetaan lopuksi organisaation allekirjoituksella
Liikkuvuustodistus on osa myös Europassi-kokonaisuutta: hyödynnetään esim. ansioluettelon tekemisessä →
Opiskelijan kaikki ulkomaanjaksolla opittu koontina Europassissa: Europassin liikkuvuustodistus, muut
Europassin asiakirjat tukena tarvittaessa (Europassi-CV, Europassin tutkintotodistusten liitteet)
Liikkuvuustodistuksessa voi tuoda näkyväksi myös mihin opintoihin ulkomaanjaksolla opittua on tunnistettu ja
tunnustettu
Liikkuvuustodistusta voi hyödyntää myös henkilöstölle ulkomailla opitun osaamisen, tietojen ja taitojen
näkyväksi tekemiseen

Liikkuvuustodistuksen mahdollisuuksia
Liikkuvuustodistus ja työtodistus: synergiaa
• Liikkuvuustodistus voi sisältää työtodistukselle tyypillisiä asioita tai korvata työtodistuksen
• Liikkuvuustodistuksen kuvailut tukevat oman osaamisen tunnistamista ja sanoittamista esim. työnhakua varten:
asiakirja opiskelijalle henkilökohtainen tuki liikkuvuuden kautta hankitun osaamisen esille tuomiseen
• Opiskelijalle annetaan liikkuvuustodistus ja ohjeistetaan säilyttämään kuten työtodistusta.

Liikkuvuustodistuksen mahdollisuuksia
Arkkioppiminen, osaamisen tunnustaminen ja tunnistaminen
• Liikkuvuustodistus voi tuoda arkioppimista näkyväksi ja verifioida sitä; miten tämä toteutuu käytännössä?
Ohjeistava vinkkilista käyttöön?

• Hienoa, että ulkomaanjaksolla opittua laajempaa tunnistamista ja tunnustamista tavoitellaan! Ulkomailla oppii
monenlaisia taitoja kokemusten, kontaktien, kulttuurin jne. kautta
• Kaiken opitun näkyväksi/kirjatuksi saaminen kuitenkin haaste, vaikka liikkuvuustodistus on siinä hyvänä apuna

Liikkuvuustodistuksen mahdollisuuksia
Yhteistyö kumppaniorganisaation kanssa, liikkuvuustodistuksen laatu
• Jos liikkuvuustodistus hyvin täytetty sillä on enemmän käyttömahdollisuuksia; silloin se toimii hyvin opitun
läpinäkyväksi tekemiseen.
• Tärkeää, että kohdemaan työelämän edustaja tietoinen ja vahvasti mukana Europassin merkittävyydestä opitun
osaamisen kirjaamisessa
• Liikkuvuustodistuksen hyvä käyttö voi syventää yhteistyötä kv-kumppanin kanssa
• Liikkuvuustodistuksen laatu voi vaihdella: miten sitoutetaan kumppaniorganisaatio tai muutoin varmistetaan
laatu? (Liikkuvuustodistus osaksi liikkuvuusjakson suunnittelua; opiskelijan oma osallistuminen, selkeä
vastuiden jakaminen)

Liikkuvuustodistuksen kehittäminen
Opetushallitukselle todo –listalle laitettavaksi:
• Check list -oppilaitoksille: mitä kaikkea pitää tehdä ja ottaa huomioon
• OPH voisi tehdä jonkinlaisen työkalupakin tai ohjeet myös opiskelijoita varten: näin käytät
ansioluetteloa/liikkuvuustodistusta/tutkinnon liitettä yhtenä kokonaisuutena.

• Voisi olla hyvä selvittää liikkuvuustodistuksen käyttöä ja sen tuomaa hyötyä, sekä kartoittaa kehittämisideoita ja tarpeita → Opiskelijalle olisi hyvä paketti.
• Rasti ruutuun tai muu helposti hyödynnettävä lista, jolla saadaan kaikki koettu/opittu näkyväksi. Kiireessä, jos
ohjaaja/opettaja ei jaksa/osaa perehtyä täyttämiseen, lista auttaa (liikkuvuustodistuksesta myös hyvä tehdä
mahdollisimman selkeä)

Liikkuvuustodistuksen kehittäminen
Liikkuvuustodistuksen kehittäminen helppokäyttöisemmäksi: kehittämisideoita
• Helppokäyttöinen ja simppeli liikkuvuustodistus edistäisi sen käyttöä ja hyödyllisyyttä
• Jo nyt paljon vapaaehtoisia kenttiä, mutta tarvitaan vielä lisää joustavuutta
• Selkeyttä täyttämiseen: pääpaino opitussa
• Voisiko Europassin luoda sähköiseksi tai sitten tehdä siitä lyhyempi ja tiiviimpi, kuitenkin erilaiset oppijat
huomioon ottaen?
• Toiveena mobiilisti toimiva täysin sähköinen Europassi-liikkuvuustodistus
• Työelämän edustajia mukaan Europassi liikkuvuustodistuksen kehittämiseen, jotta saadaan työantajien
näkökulma mukaan

Kiitos
Lisätietoa:
www.europass.eu &
www.europass.fi
europassi@oph.fi

