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Erasmus + KA1 liikkuvuushankkeet 

• MOKU – monikulttuurinen ammattiosaaminen 2014 – 2016 

(53 liikkuvuusjaksoa)

• MOVE - merkonomien ja datanomien liikkuvuutta lisäämässä 

2015 – 2017 (23 liikkuvuusjaksoa)

• Valmiina Maailmalle! 2016 – 2018 (53 liikkuvuusjaksoa)

• Broaden your World 2017 -2019 (44 liikkuvuusjaksoa)

• Osaava ohjaaminen 2019 - 2021



Tavoitteet

• Tarjota opiskelijoille ja henkilöstölle mahdollisuus osallistua 
ulkomaanjaksolle ja kehittää osaamistaan sekä saada hyvät valmiudet 
toimia muuttuvassa maailmassa

• Painopiste muuttunut tarpeen mukaan, esim. valmennus, ohjaus, 
tasa-arvoiset mahdollisuudet

• Vaihtoehdot opiskelijoille ja henkilöstölle
• 2 viikon opiskelijavaihto (suunnattu erityisesti alaikäisille opiskelijoille)

• ErasmusPro työelämäjaksot 

• Job-shadowing

• Opettajavaihto

• Ohjauskäynnit



2 viikon opiskelijavaihto + seminaari BC:ssä



Osallistujien valinta ja valmennus

• Hakemukset kv-koordinaattorille / suoraan 
työpaikkaan

• Vaatimukset:
• Opinnot edenneet asiallisesti 

• Jakso sopii opintojen sisältöön

• Pääsääntöisesti 18 v. täyttäneille

• Opiskelijalla on edellytykset pärjätä ulkomailla  

• Opiskelijalla on tarvittava kielitaito

• henkilökohtainen ohjaus ja neuvonta

• itsLearning – itsenäinen valmentautuminen

• ryhmävalmennus



Ulkomaanjaksosta sopiminen
1) Ulkomaan jaksosta sopiminen ohjaavan opettajan ja kv-

koordinaattorin kanssa ja työharjoittelupaikan hankkiminen

2) koulutussopimus/oppisopimus työharjoittelupaikan kanssa

3) Erasmus+ -lomakkeiden laatiminen ja käytännön asioista sopiminen 
kv-koordinaattorin kanssa

• Apurahasopimus

• Learning Agreement & Quality Commitment

• OLS Kielitaidon arviointi

• Raportointi: matkaraportti ja EU survey form

• Oppilaitoksen opas opiskelijoiden ulkomaanjaksoille 

(vakuutukset, rokotusasiat, matkustusilmoitus, 

toimintaohjeita)



Ohjaus, tuki ja hyväksiluku

• Ohjauskäytänteet
• Skype-ohjaus, oppimispäiväkirja, viikoittainen raportointi

• Mahdollisuuksien mukaan ohjaavan opettajan ohjauskäynti paikan päällä

• Tuki ulkomaanjakson aikana

• Opettaja ja kv-koordinaattori ovat säännöllisesti yhteydessä opiskelijoihin 
puhelimitse, sähköpostitse sekä Wilman ja WhatsAppin välityksellä

• Hyväksiluku

• Ulkomailla suoritettu harjoittelu luetaan hyväksi opiskelijan opintoihin 
täysimääräisesti samojen periaatteiden mukaan kuin kotimaassa suoritetut 
opinnot.



Tulokset ja niiden levittäminen
• Opiskelijat

→Opiskelijoiden kiinnostus työelämäjaksojen suorittamiseen ulkomailla on kasvanut 

→Opiskelijat ovat kokeneet ulkomaanjaksojen kehittäneen heidän ammatillisia, sosiaalisia ja 
kulttuurisia taitojaan ja tietojaan.

• Matkaraportit kaikkien oppilaitoksen opiskelijoiden nähtävillä oppilaitoksen sähköisessä Its
Learning -oppimisympäristössä

• Ovat olleet mukana kertomassa kokemuksistaan kv-infoissa ja ryhmävalmennuksissa

• Palautekeskustelu kv-koordinaattorin kanssa

• Henkilöstön ulkomaanjaksot
→Henkilöstö on pitänyt tärkeänä liikkuvuusjaksojen antia heidän ammatilliselle osaamiselle ja 

kehittymiselle ja näin ollen liikkuvuusjaksot vaikuttavat positiivisesti myös heidän 
opiskelijoille antamaan opetukseen

• Matkaraportit henkilöstön intrassa

• Kertovat kokemuksistaan henkilöstön viikkotiedotustilaisuuksissa sekä tiimikokouksissa

• Palautekeskustelu kv-koordinaattorin kanssa



Raporteista poimittua




