KA2 – strategiset
kumppanuushankkeet
aikuiskoulutuksessa

Aikuiskoulutuksen hanketoiminta KA2
• Verkostoituminen ja hyvien käytänteiden vaihto
•

tukevat verkostoitumista, parantavat taitoa toimia kansainvälisesti, mahdollistavat hyvien
käytäntöjen, ideoiden ja menetelmien vaihtamisen osallistuvien organisaatioiden välillä

•

voidaan kehittää myös konkreettisia, pienimuotoisia tuotoksia

•

ei erikseen tukea tuotosten tekemiseen eikä tulostenlevitystilaisuuksiin, organisointituki
koordinaattorille 500 euroa /kk, 250 euroa/kk partnereille

• Innovaatioita tukevat hankkeet
•

kehitetään innovatiivisia tuotteita ja/tai levitetään tai hyödynnetään aiemmin kehitettyjä
tuotteita tai innovatiivisia ideoita

•

tukea tekemiseen (palkkakulut) ja tulostenlevitystilaisuuksiin, organisointituki
koordinaattorille 500 euroa /kk, 250 euroa/kk partnereille
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Aikuiskoulutus vs. cross sectoral
• Hanke voi olla puhtaasti aikuiskoulutusta koskeva

•

kumppanit työskentelevät aikuiskoulutuksen alalla ja tavoitteenasettelu,
toiminta jne. kohdistuu aikuiskoulutukseen

• Hankkeessa voi olla eri sektoreiden toimijoita mukana

•
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kumppanit tulevat eri sektoreilta (esim. korkeakoulu, aikuiskoulutus,
nuoriso), mutta hankkeen lopullinen hyötyjä on aikuiskouluttaja
/aikuisopiskelija
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KA2 –hankkeista saatuja tuloksia
• Innovatiivisia käytäntöjä aikuiskoulutukseen, esim.
• uusia koulutusohjelmia
• opiskelijakeskeisiä opetusmenetelmiä
• uusia keinoja syrjäytymisvaarassa olevien opiskelutarpeiden
kartoitukseen
• keinoja käsitellä sosiaalista, kielellistä ja kulttuurista
moninaisuutta
• parempia työkaluja opitun tunnistamiseen ja tunnustamiseen
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Kumppanuushankkeiden (KA2) horisontaaliset
painopisteet 2019
•

Elinikäisen oppimisen avaintaitojen edistäminen : Tasa-arvoisten mahdollisuuksien lisääminen
koulutuksessa, heikommassa asemassa olevien osallistaminen. Digitaalisten oppimismateriaalien
ja tietotekniikan käytön edistäminen

•

Opettajien ja ohjaajien osaamisen kehittäminen

•

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen, ohjaus

•

Opetuksen ja koulutuksen rahoitus ja investoinnit

•

Kielitaidon kehittäminen

•

Synergiat eri alojen välillä
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Kansalliset painopisteet 2019
Suomessa on valittu painopisteistä seuraavat teemat, joihin liittyviä hakemuksia erityisesti toivotaan
(lisäpisteitä arvioinnissa, mikäli pääteemana jokin näistä)
•

Validation / Epävirallisen ja arkioppimisen tunnistaminen ja tunnustaminen (validointi), jossa kiinnitetään
erityisesti huomiota formaalin koulutuksen ulkopuolella saavutettuun osaamiseen.

•

Lifelong Guidance / Elinikäinen ohjaus, jossa kiinnitetään erityisesti huomiota aikuisten oppimis- ja/tai
urapolkujen parantamiseen, niin, että ne vastaavat yksilöiden tarpeita seinättömässä ohjauskontekstissa
(eli ohjauskontekstien ei tulisi rajoittua organisaatioiden seiniin).

•

Basic skills/ Perustaidot, joiden kehittämisessä kiinnitetään erityisesti huomiota digitaalisten taitojen
parantamiseen niiden aikuisten parissa, joilla on huonot digitaaliset taidot tai ei digitaalisia taitoja lainkaan.

•

Quality/ Laadunhallinta aikuiskoulutuksessa, jossa kiinnitetään erityisesti huomiota epävirallisen ja
arkioppimisen sekä elinikäisen ohjauksen prosesseihin ja niiden laadunhallintamekanismeihin. Tämä
prioriteetti kattaa myös andragogiikan ja opetusmetodien laadun kehittämisen.
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Erasmus+ -kumppanuushankkeen hakeminen
•
•
•
•
•
•
•

Hankkeessa vähintään 3 organisaatiota ja 3 ohjelmamaata
Hakuaika kevättalvi, deadline maaliskuussa
Kesto 12-36 kk
Koordinaattori laatii yhteistyössä partnereiden kanssa yhteisen hakemuksen:
hakemus arvioidaan ja valitaan koordinaattorimaassa
Tukisumma määräytyy hakuvaiheessa valittujen (ja hyväksyttyjen)
toimintojen mukaan
Kansallinen toimisto (Suomessa OPH) tekee sopimuksen koordinaattorin
kanssa, joka vastaa hankehallinnosta partnereiden kanssa
Alkutalvesta alkavat webinaarit ja alueelliset tiedotustilaisuudet
hakuprosessin tueksi (hakemuksen sisältö ja hakutekniikka)
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Aikuiskoulutuksen KA2 –hankkeissa hyviä
teemoja ovat olleet mm.
•

Aikuisten perustaidot (esim. digitaaliset
taidot)

•

Opetusmenetelmien kehittäminen

•

Maahanmuuttajakoulutus

•

Syrjäytymisvaarassa olevien koulutus

•

Kestävä kehitys

•

Kielet

•

Taide ja kulttuuri
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Ota yhteyttä
grundtvig@oph.fi

AILI-sähköpostilista
https://lista.edu.fi/sympa/info/aili
FB: www.facebook.com/kv.aikuiskouluttajat
Twitter: Adult Learning FI @EPALE_FI
Erasmus+ aikuiskoulutukselle:

www.cimo.fi/ohjelmat/erasmusplus/aikuiskoulutukselle

