
Nationella prioriteringar 2020 för yrkesutbildningens strategiska 

partnerskapsprojekt 
 

Under ansökningsomgången 2020 finns det tre nationella prioriteringar i Finland för yrkesutbildningens 

strategiska partnerskapsprojekt.  

Urvalet av projekt fokuseras särskilt på sådana som motsvarar de nationella prioriteringarna, men det går 

också att ansöka projekt som anknyter till andra prioriteringar. 

 

Följande av programmets prioriteringar för yrkesutbildningen har valts som nationella 

prioriteringar:  
 

Strategisk utveckling av yrkesutbildningens internationalisering 

• Projekten utvecklar strukturer och metoder för verksamheten och mobiliteten enligt 

internationaliseringsstrategierna samt partnerskap som stöttar internationell verksamhet. 

• Utvecklingen kan exempelvis inriktas på rekrytering, motivering och förberedelse av studerande 

inför mobilitetsperioder, främjande av studenternas anpassning till mållandet eller praxis för att 

identifiera och erkänna läranderesultat (utöver yrkeskunskap också nyckelfärdigheter) uppnådda 

under mobilitetsperioden. 

• Utveckling av partnerskap kan exempelvis handla om att utveckla internationella partnerskap eller 

förstärka regionala/lokala partnerskap till exempel med arbetslivet, med beaktande av 

läroinrättningens strategiska mål för internationaliseringen. Vi uppmuntrar också att överväga 

samarbetsmöjligheter med andra länder än programländerna. 

• Vi önskar i synnerhet få projekt som syftar till att förstärka likvärdiga 

internationaliseringsmöjligheter och främjar mobilitet för nya målgrupper och/eller studerande 

som behöver extra stöd. 

 

Utveckling av praxis för inlärning på arbetsplatsen i samarbete med arbetslivet 

• Projekten förstärker samarbetet mellan läroinrättningar och arbetslivet, och tar fram nya modeller 

och praxis för inlärning på arbetsplatsen. 

• Utvecklingen av inlärning på arbetsplatsen kan exempelvis inriktas på arbetsplatser som lärmiljöer 

(t.ex. lärmiljöer i lärande-, undervisnings- och utbildningsverksamhet, LTT, som arbetsplatserna 

erbjuder), beaktande av arbetslivets kunskapsbehov i läroplanerna och undervisningens innehåll, 

eller nya samarbetsmodeller mellan företag/arbetsplatser och läroinrättningar (medräknat 

beaktande av utbildningsavtal och läroavtal). 

• Partnergrupperna ska gärna vara mångsidiga, särskilt så att de inbegriper också andra aktörer än 

läroinrättningar. Arbetslivspartnerna behöver inte nödvändigtvis delta som egentliga partner 

(kärnpartner), men deras roll ska vara ändamålsenlig och genuin med hänsyn till projektets 

utvecklingsmål. 

• Vi uppmuntrar sökande att också planera nya slags samarbetsmodeller för att få med arbetslivet i 

projekten. 



 

Utveckling av lärarnas och arbetsplatshandledarnas kunnande 

• Projekten utvecklar lärarnas fortbildning så att den ska motsvara lärarnas och utbildarnas 

föränderliga roll och pedagogiska förändringar. 

• Utvecklingen av lärarnas och arbetsplatshandledarnas kunnande kan exempelvis inriktas på nytt 

lärarskap, olika inlärare, invandrare, digitalisering, arbetslivssamarbete, pedagogik i förändring, 

eller individuella studievägar. 

• Exempelvis KA2-projekt som fokuserar på utbyte av god praxis (exchange of good practices) 

erbjuder ett bra redskap för att genomföra lärares fortbildning. 

 

Beaktande av de nationella prioriteringarna i bedömningen 
 

Vid bedömningen av ansökningarna analyserar vi hur väl projektet motsvarar den valda nationella 

prioriteringen och på vilket sätt prioriteringen syns i projektplanens olika delar. Om projektet fullständigt 

motsvarar den nationella prioriteringen, kan det få extra poäng som motsvarar högst 10 % av projektets 

totalpoäng.  Inga extra poäng ges om projektplanen helt saknar någon konkret genomförd anknytning till 

den valda nationella prioriteringen. Eventuella extra poäng ges under bedömningskriteriet projektets 

relevans (relevance), som kan ge högst 30 poäng. Det går inte att samla extra poäng genom att välja flera 

nationella prioriteringar. 

 

Två olika projekttyper 
 

Strategiska partnerskapsprojekt indelas i två projekttyper: projekt för utveckling av innovationer 

(development of innovation) och projekt för utbyte av god praxis (exchange of good practices). 

Under ansökningsomgången 2020 inriktas 30 % av budgeten reserverad för strategiska partnerskapsprojekt 

på finansiering av projekt för utbyte av god praxis. 

Vi önskar i synnerhet få projekt som fokuserar på utbyte av god praxis. Den här projekttypen passar väl 

för utveckling av teman som anknyter till de nationella prioriteringarna, som exempelvis lärares fortbildning 

och projekt som med hjälp av lärande-, undervisnings- och utbildningsverksamhet (=mobilitetsperioder) 

testar nya lärmiljö och pedagogiska modeller. 

Projekt som syftar till utbyte av god praxis kan också engagera ett större antal lärare och studerande i 

verksamheten vid läroinrättningen och därmed utvidga projektets genomslagskraft till en så stor del av 

organisationen som möjligt. 

 


