Osallistujan raportointilomake - Call 2019 KA1 - Ammatillisten oppilaitosten henkilöstön
liikkuvuus
Tähdellä (*) merkityt kentät ovat pakollisia.

Document code: EP-KA1-VET-Staff-2019

1 Osallistujaraportin tarkoitus
Osallistuttuasi Euroopan unionin rahoittamalle ulkomaanjaksolle, pyydämme sinua täyttämään tämän
osallistujaraportin saadaksemme palautetta kokemuksistasi.
Palautteesi auttaa kehittämään tulevaisuuden Erasmus+ osallistujien ulkomaanjaksoja. Palautettasi
voidaan myös käyttää osana lähettävän organisaation arviointia.
Kiitos kaikesta tiedosta, kommenteista ja neuvoista joita sinä voit tarjota.

2 Osallistujan henkilötiedot ja yleistietoa
* 2.1 Etunimi ja sukunimi
Katso lisätietoa henkilötietojen käyttämisestä osasta "Tietojen ja sähköpostiosoitteen julkaiseminen ja käyttöoikeudet" lomakkeen
lopussa.

2.2 Ulkomaanjakson alkamispäivämäärä
Päivämäärä jolloin ulkomaanjaksosi alkoi. Mikäli tässä on väärä päivämäärä, ota yhteyttä oppilaitoksesi yhteyshenkilöön.

2.3 Ulkomaanjakson päättymispäivämäärä
Päivämäärä jolloin ulkomaanjaksosi päättyi. Mikäli tässä on väärä päivämäärä, ota yhteyttä oppilaitoksesi yhteyshenkilöön.

* 2.4 Sähköpostiosoite, josta minut tavoittaa tulevaisuudessa:
Katso lisätietoa henkilötietojen käyttämisestä osasta "Tietojen ja sähköpostiosoitteen julkaiseminen ja käyttöoikeudet" lomakkeen
lopussa.
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* 2.5 Oliko tämä ensimmäinen ulkomaanjakso Erasmus+ ohjelman aikana?
Kyllä
Ei
* 2.6 Kuinka monta kertaa olet osallistunut Erasmus+ -ohjelman tuella ulkomaanjaksolle?
2-5 kertaa
6-10 kertaa
yli 10 kertaa
* 2.7 Allekirjoititko apurahasopimuksen organisaatiosi kanssa ennen ulkomaanjaksoa?
Kyllä
Ei
* 2.8 Mihin aktiviteettiin osallistuit?
Opetusjaksolle
Työelämäjaksolle
Job-shadowing jaksolle
* 2.9 Kerro, mitä teit ulkomaanjaksosi aikana, mitä uusia tietoja ja taitoja opit tai paransit?

* 2.10 Kerro tärkeimmät kokemuksesi sekä positiiviset ja negatiiviset jakson ajalta.

* 2.11 Liittyikö ulkomaanjakso organisaatiosi tarpeisiin ja tavoitteisiin?
Kyllä, hyvin
Kyllä, mutta ei kovin hyvin
Ei
En tiedä
* 2.12 Mitkä olivat pääasialliset syyt osallistua Erasmus+ ulkomaanjaksolle?
Voit valita useita vastauksia.

Halu hankkia tietoja ja erityisosaamista hyvistä käytännöistä ulkomailta
Halu kokeilla ja kehittää uusia oppimiskäytäntöjä, opetusmenetelmiä tai pedagogiikkaa
Halu hankkia nykyisen työni ja täydennyskoulutukseni kannalta asianmukaisia käytännön taitoja
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Halu vahvistaa tai laajentaa ammatillista verkostoani
Halu jakaa omaa tietouttani ja taitojani opiskelijoille ja kollegoille
Halu vahvistaa yhteistyötä partnerioppilaitosten /organisaatioiden kanssa
Halu kehittää työelämäyhteistyötä
Halu luoda ja kehittää koulutusta mallintamalla
Halu parantaa sosiaalisia, kielellisiä ja/tai kulttuurisia kompetenssejani
Halu parantaa työtyytyväisyyttäni
Halu tavata uusia ihmisiä ja luoda kontakteja
Halu edistää työnsaanti- ja uramahdollisuuksiani tulevaisuudessa
Muu

3 Saavutukset ja vaikuttavuus
3.1 Ulkomaanjaksolle osallistumisen ansiosta olen kehittänyt seuraavia taitoja:
Täysin

Osin

samaa

samaa

mieltä

mieltä

En samaa
enkä eri mieltä

Osin
saamaa
mieltä

Täysin
eri mieltä

* Matematiikan
osaamista
* Tieteiden ja
teknologian osaamista
* Digitaitoja
* Oppimaan oppimista
* Sosiaalisia ja
kansalaistaitoja
* Yrittäjyystaitoja ja
aloitekykyä
* Kulttuurien
tuntemusta ja ilmaisua

* 3.2 Mikä oli ulkomaanjakson aikana käyttämäsi pääasiallinen kieli?
bulgaria
kroatia
tsekki
tanska
hollanti
englanti
viro
suomi
ranska
saksa
kreikka
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unkari
iiri
italia
latvia
liettua
malta
puola
portugali
romania
slovakia
slovenia
espanja
ruotsi
albania
islanti
letzeburgesch
makedonia
moldova
montenegro
norja
venäjä
serbia
turkki
ukraina
aragonia
baski
bosnia
bretoni
katalaani
korsika
fääri
gaeli
gallegan
limburgia
kirjanorja
uusinorja
sardini
walloon
wales
esperanto
interlingua
Muu
* 3.3 Jos muu, mikä?
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* 3.4 Paraniko kielitaitosi tässä kielessä mielestäsi ulkomaanjakson aikana?
Kyllä
Ei, minulla oli jo sujuva kielitaito
Ei
* 3.5 Kävitkö kielikurssilla tai saitko opetusta tässä kielessä ennen ulkomaanjaksoa tai sen aikana?
Kyllä
Ei

3.6 Ulkomaanjaksolle osallistumisen ansiosta:
Täysin

Osin

samaa

samaa

mieltä

mieltä

En
samaa
enkä eri
mieltä

Osin

Täysin

saamaa

eri

mieltä

mieltä

* Työnsaanti- ja uramahdollisuuteni
tulevaisuudessa ovat parantuneet
* Olen motivoituneempi jatkamaan
ammatillisen taitojeni kehittämistä
* Opin hyviä käytäntöjä ulkomailta
* Olen hankkinut nykyisen työni ja
ammatillisen kehittymiseni kannalta
asianmukaisia käytännön taitoja
* Olen oppinut lisää opettamastani aiheesta ja
/tai alastani
* Olen jakanut tietoa ja osaamistani
opiskelijoille ja kollegoille
* Olen kokeillut ja kehittänyt uusia
oppimiskäytäntöjä ja opetusmenetelmiä
* Olen vahvistanut tai laajentanut ammatillista
verkostoani
* Olen oppinut lisää muiden maiden
koulutusjärjestelmistä
* Olen oppinut lisää osaamisen
arviointikäytännöistä formaaleissa ja
nonformaaleissa konteksteissa
* Olen tietoisempi eurooppalaisista
rahoitusmahdollisuuksista oman
koulutusalan projekteille

3.7 Tämän lisäksi:
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Täysin

Osin

En samaa

Osin

Täysin

samaa

samaa

enkä eri

saamaa

eri

mieltä

mieltä

mieltä

mieltä

mieltä

* Olen oppinut analyyttisia taitoja
* Olen oppinut käytännön taitoja, kuten
suunnittelua, organisointia ja
projektinhallintataitoja
* Olen kehittänyt organisointi-, hallinto- ja
johtamistaitojani
* Olen kehittänyt tiimityöskentelytaitojani
* Olen itsevarmempi

3.8 Uskon, että osallistumisellani ulkomaanjaksolle oli tai tulee olemaan seuraava vaikutus lähettävään
organisaatioon:
En
Täysin

Osin

samaa

Täysin

Osin

samaa

samaa

enkä

eri

saamaa

mieltä

mieltä

eri

mieltä

mieltä

mieltä
* Se luo mahdollisuuksia jakaa
liikkuvuusjaksolla oppimiani asioita kollegoilleni
* Se johtaa uusien opetusmetodien käyttöön
sekä uusiin lähestymistapoihin ja käytäntöihin
* Se johtaa uusiin oppiaineisiin tai
opetussuunnitelmiin
* Se luo mahdollisuuksia koulutuksen
kehittämiseen, kuten opetussuunnitelman,
kurssin tai yhteistyöverkoston kehittämiseen
jne.
* Se vahvistaa positiivista suhtautumista siihen,
että henkilöstöä lähetetään ulkomaanjaksoille
* Se johtaa muutoksiin lähettävässä
organisaatiossa ja sen johdossa
* Se vahvistaa yhteistyötä
partneriorganisaatioiden kanssa
* Se vahvistaa organisaationi
kansainvälistymistoimia
* Se vahvistaa organisaationi
työelämäyhteistyötä
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* Se vahvistaa organisaationi yhteistyötä
kansalaisjärjestöjen kanssa
* Se johtaa uuden eurooppalaisen
/kansainvälisen projektin luomiseen tai
projektiin liittymiseen

4 Todistukset ja osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen
* 4.1 Saitko muodollisen tunnustuksen siitä, että olit suorittanut ulkomaanjakson (esim. todistus tai diplomi)
Kyllä
Ei
* 4.2 Millaisen todistuksen?
Voit valita useita vastauksia.

Kurssikohtainen todistus
Europassin liikkuvuustodistus
Tunnustaminen lähettävässä oppilaitoksessa
Tunnustaminen kansallisella tasolla
Tunnustaminen alueellisella tasolla
Vastaanottavan tahon osallistumistodistus
Työtodistus
Muu
* 4.3 Jos valitsit muu, mikä?

* 4.4 Tunnustetaanko ulkomaanjakso omassa organisaatiossasi?
Kyllä
En tiedä
Ei
* 4.5 Jos kyllä, miten?
Voit valita useita vastauksia.

Ei-muodollinen tunnustaminen organisaatiossa
Uudet tehtävät tai vastuut
Palkankorotus tai bonus
Muu

5 Johtopäätökset
5.1 Kuinka tyytyväinen olet Erasmus+ ulkomaanjaksoon kokonaisuudessaan?
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* 5.1 Kuinka tyytyväinen olet Erasmus+ ulkomaanjaksoon kokonaisuudessaan?
Erittäin tyytyväinen
Melko tyytyväinen
En tyytyväinen enkä tyytymätön
Melko tyytymätön
Hyvin tyytymätön
* 5.2 Haluaisitko osallistua muihin Erasmus+ toimintoihin tulevaisuudessa?
Kyllä
Ei
* 5.3 Suosittelisitko tätä kokemusta kollegallesi?
Kyllä
Ei
* 5.4 Miten aiot jakaa kokemuksiasi?
Voit valita useita vastauksia.

Kirjallisella raportilla
Henkilöstön kokouksissa
Konferensseissa
Työpajoissa kollegoiden kanssa
Mediassa
Muu
Minulla ei ole suunnitelmia jakaa kokemuksiani

5.5 Jos haluat, voit antaa lisätietoa, kommentteja ja suosituksia, jotka voivat olla hyödyllisiä tuleville
osallistujille, projekteille, Opetushallitukselle tai Euroopan komissiolle.

6 Tietojen ja sähköpostiosoitteen julkaiseminen ja käyttöoikeudet
* 6.1 Olen halukas auttamaan muuta henkilökuntaa ja opiskelijoita Erasmus+ ulkomaanjakson kokemukseni

pohjalta. He voivat ottaa minuun yhteyttä sähköpostitse
Kyllä
Ei
* 6.2 Hyväksyn, että tämä raportti (tai osia siitä) voidaan julkaista ja antaa julkisesti luettavaksi.
Kyllä, omalla nimelläni ja sähköpostiosoitteellani
Kyllä, mutta nimettömänä (ei nimeä eikä sähköpostiosoitetta)
Ei

6.3 Hyväksyn, että minuun voidaan myöhemmin ottaa yhteyttä sähköpostitse liittyen tämän loppuraportin
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* 6.3 Hyväksyn, että minuun voidaan myöhemmin ottaa yhteyttä sähköpostitse liittyen tämän loppuraportin

sisältöä koskeviin jatkoselvityksiin tai Erasmus+ -ohjelmaan tai EU-asioihin.
Kyllä
Ei

Huomio henkilötietojen käytöstä: kaikkia tämän raportin henkilötietoja käsitellään 23. päivänä lokakuuta
2018 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 2018/1725 mukaisesti. Asetus
koskee yksilöiden henkilötietojen suojelua Euroopan unionin toimielinten ja virastojen suorittamassa
tietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaassa liikkuvuudessa.
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