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Erasmus+ 
Final Beneficiary report

KA102 – Learning Mobility of Individuals 
VET learner and staff mobility 

2. Summary of the project

Kirjoita selkeä ja kiinnostava kuvaus toteutuneesta hankkeesta.

Hankkeen tausta ja tavoitteet; osallistujien profiili ja määrä; kuvaus 
keskeisistä toiminnoista; saavutetut tulokset ja vaikuttavuus sekä 
mahdolliset pitkän aikavälin hyödyt.

Tiivistelmä julkaistaan E+ Project Results -hanketietokannassa ja 
sitä voidaan käyttää myös muihin kansallisen toimiston tai 
komission viestintätarkoituksiin. 
Hankkeen kuvaus toimii myös markkinointitekstinä!

Erasmus+ Project Results
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/
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3. Summary of participating organisation

Taulukko

4. Implementation of the project

• Miten ja missä määrin hankkeen alkuperäiset tavoitteet
toteutuivat? Jos kaikkia tavoitteita ei saavutettu, kerro miksi ei 
ja mitä esteitä tavoitteiden saavuttamisessa oli? Kuvaile niitä 
tuloksia ja saavutuksia, jotka ylittivät alkuperäiset odotukset?

• Millaisen panoksen yhteistyökumppanit antoivat hankkeeseen? 
Millaista kokemusta ja osaamista he toivat yhteistyöhön?

• Miten valitsitte yhteistyökumppanit?
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5. Project management

• Miten käytännön järjestelyt oli hoidettu (kuten matkustaminen, 
asuminen, vakuutus jne.)?

• Miten ja kenen toimesta laadunvarmistus ja hallinto oli 
varmistettu (kuten yhteistyösopimukset, oppimissopimukset 
jne.)? 

• Miten hankkeen tuloksia arvioitiin? Miten hankkeen 
onnistumista mitattiin? 

• Kerro, millaisia mahdollisia ongelmia/haasteita hankkeen aikana 
ilmeni ja miten niitä ratkaistiin?

• Miten ohjaus ja seuranta oli järjestetty?

• Mitkä olivat hankkeen kaikkein keskeisimmät teemat? (valitse 
valikosta) Jos teemoiksi valikoituivat muut kuin alkuperäisessä 
hankesuunnitelmassa olevat, kerro miksi.

5.1 Preparations of the participants

• Millaista valmennusta eri osallistujille järjestettiin? 

• Miten, missä ja kenen toimesta valmennus järjestettiin? 

• Miten tärkeäksi ja hyödylliseksi valmennuksen tarve arvioitiin?
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5.2. Linguistic Preparation

• Käytettiinkö hankkeessa organisointitukea osallistujien 
kielivalmennukseen? Kyllä/Ei

• Kerro tarjositteko opiskelijoille sekä kieliarviointia että 
kielikurssilisensejä

• Kommentoi myös OLS -kurssien suorittamiseen käytettyä 
aikaa ja miten motivoitte opiskelijoita hyödyntämään OLS-
lisenssin. 

6. Activities
• Jos hankkeen toiminnot muuttuivat alkuperäisestä 

suunnitelmasta, kerro miksi?
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7. Participants profile

• Kerro osallistujista, jotka olivat mukana hankkeessa ja miten 
osallistujat valittiin?

• Muista kaikki eri toiminnot! Ja erityistä tukea saaneet, 
työelämäedustajat, tukihenkilöt jne.

7.4. Participants´feedback

• Kirjoita yhteenveto osallistujien antamasta palautteesta ja 
kerro mahdollista ongelmista/haasteista ja 
kehittämisehdotuksista
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8. Learning Outcomes and Impact

Learning Outcomes

• Kuvaile, kaikkien toimintojen osalta, miten osaaminen kehittyi 
ja mitä oppimistuloksia saavutettiin (tiedot, taidot, pätevyydet, 
muutokset asenteissa ja toiminnassa jne.) hankkeen aikana? 

• Miten hyvin nämä olivat linjassa suunnitelman kanssa. Jos ei, 
kerro miksi? 

o Voitte tehdä kuvauksen osallistujaraporttien tulosten pohjalta.

8.2. Recognition Received by Participants

• Tunnustettiinko kaikkien osallistujien ulkomaanjakson aikaiset 
oppimistulokset osaksi opintoja? Kyllä/Ei

• Kyllä; kerro jokaisen toiminnon osalta, miten arviointi ja opitun 
tunnustaminen tapahtui? 

• Ei; kerro miksi?
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8.3. Impact

• Kuvaile hankkeen vaikuttavuutta osallistujiin, osallistuviin 
organisaatioihin, kohderyhmiin ja relevantteihin sidosryhmiin 
(mukaan lukien paikallinen, alueellinen, kansallinen ja 
eurooppalainen/kansainvälinen ulottuvuus).

• Kerro erityisesti, missä määrin hanke on parantanut 
osallistuvien organisaatioiden toiminnan laatua? 

• Missä määrin osallistuvien organisaatioiden kansainvälinen 
yhteistyö ja kv-osaaminen ovat lisääntyneet hankkeen aikana? 

9. Dissemination of the Project Results

• Mitä hankkeen tuloksia erityisesti haluatte jakaa? Kerro 
konkreettisia esimerkkejä.

• Miten hankkeen tuloksia on jaettu omassa organisaatiossanne 
ja sen ulkopuolella?

• Mitkä olivat levitystoimien kohderyhmät?

• Kerro esimerkein, miten osallistujat ovat jakaneet kokemuksia 
vertaisten kanssa organisaatiossanne ja sen ulkopuolella?

• Käytittekö EPALE online platformia tulosten jakamiseen?
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10. Budget

11. Closing remarks

• Kerro ajatuksia ja ehdotuksia Erasmus+ -ohjelman hallinnon 
ja toimeenpanon kehittämiseksi kansalliselle toimistolle tai 
Euroopan komissiolle. 
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20.5.2019
Ammatillisen koulutuksen kansainvälistymispalvelut


