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Lisää tukea ValTools -hankkeelle (Tools and methods for recognition and
validation of prior learning)

Koulutus Nord on saanut Leonardo da Vinci hankkeeellensa (ValTools) lisärahoitusta, minkä
ansiosta henkilöstö voi tehdä vielä kaksi opintomatkaa tämän hankkeen puitteissa; Norjaan
sekä Portugaliin. Yhteensä kuusi opettajaa saa osallistua näihin opintomatkoihin. Koulutus
Nord ja Gränsälvsgymnasiet kehittävät kumpikin aktiivisesti osaamisen validointiin (AHOT)
liittyviä toimintojaan. Tämän hankkeen päätavoitteena onkin käydä tutustumassa, miten
Euroopassa tehdään validointia ja ammattiosaamisen arviointia. Hankkeessa on tehty jo
aiemmin neljä opintovierailua kumppanioppilaitoksiin: Puolaan (Rzeszov, Norjaan (Oslo),
Suomeen (Porvoo) ja Irlantiin (Cork). Hanke päättyy 31. toukokuuta 2014. Kansainvälinen
toiminta sivuilla ”meneillään olevat projektit, yhteistyöt ja aktiviteetit” on lisätietoa Val Tools
hankkeesta (PDF)
WIMTE - Opiskelijat työsssäoppimassa Euroopassa
Koulutus Nord on saanut tukea Leonardo da Vinci -ohjelmasta kuuteen opiskelijoiden
työssäoppimisjaksoon, jotka toteutetaan seuraavan vuoden aikana. Työharjoittelujaksot
sisältyvät WIMTE- hankkeeseen (Working in multicultural teams) ja kaiken kaikkiaan 25
opiskelijaa matkaa työssäoppimaan Italiaan, Irlantiin, Englantiin, Kreetalle, Saksaan ja
Puolaan. Ensimmäiset opiskelijat lähtevät vaihtoon syyskuussa 2013; muutama
kokkiopiskelija matkustaa Italiaan ja muutama IT-alan opiskelija Irlantiin. Muut neljä
työssäoppimisjaksoa toteutetaan syksyyn 2014 mennessä.
Koulutus Nord osallistuu Nordplus-hankkeisiin
Koulutus Nord osallistuu Nordplus Aikuinen –hankkeeseen Motivated, creative and
modern teacher sekä Nordplus Horisontal –hankkeeseen Practice Enterprise. Nordplushankkeiden päätavoite on vahvistaa ja kehittää pohjoismaista koulutusalan yhteistyötä ja
auttaa osaltaan kehittämään Pohjoismaat-Baltia –alueen koulutusaluetta.

Motivated, creative and modern teacher –hankkeessa jokainen hankkeeseen osallistuva
organisaatio järjestää koulutuksen. Jokaisessa koulutuksessa on oma teema. Ensimmäinen
koulutus järjestetään Latviassa (Riika) 7. – 10. lokakuuta 2013 ja teemana on
erityispedagogiikka ja vammaisten aikuiskoulutus. Koulutus Nord järjestään oman
koulutuksensa tämän vuoden marraskuussa ja teemana on Koulutus Nordin soveltama
pedagogiikka, kuten jatkuva opiskelijavalinta, henkilökohtaistaminen ja Nordin käyttämä
learning by doing –konsepti. Koulutus Nordin lisäksi hankkeeseen osallistuu
aikuisoppilaitoksia Latviasta, Liettuasta, Norjasta ja Islannista. Hanke päättyy syyskuussa
2014.
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Practice Enterprise –hankkeen päätavoitteena on kehittää yhdessä Liettuassa ja Latviassa
toimivien oppilaitosten kanssa liiketalous- ja hallinnonalan koulutuksia niin, että ne olisivat
lähempänä työelämää. Tavoitteena on sen lisäksi löytää uusia tapoja saada paremmat
kontaktit työelämään. Koulutus Nord järjestää hankekokouksen Övertorneålla syyskuussa
2013.
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