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GIVE – Governance for Inclusive Vocational Excellence 
 
 
Lyhyt hankekuvaus 
 
Hankkeen tavoitteet ovat kunnianhimoiset: suunnitella ja kehittää eurooppalainen 
huippuosaamisen yksiköiden foorumi, joka sitoutuu innovatiiviseen ammatilliseen 
koulutukseen, jonka keskiössä on heikommassa asemassa olevan yksilön 
sosiaalinen inkluusio.  

GIVE keskittyy erityisesti oppijoihin, joilla on tiettyjä erityispiirteitä: 

- maahanmuuttajatausta 
- vammaisuus 
- heikot taidot tai vanhentuneet pätevyydet 
- opintojen keskeyttämishistoria 
- erityisen tuen tarve 
- vaikea sosioekonominen tausta 

 

Tukeaksemme tavoitteita, lähdemme liikkeelle joukosta menetelmiä ja työkaluja, jotka 
on tunnistettu huippuosaamiseksi Euroopan tasolla ja kansainvälisesti. Tavoitteiden 
saavuttamiseksi työryhmämme toteuttaa ja edistää: 

- yrittäjyyden hallinnollisia malleja ammatillisten oppilaitosten kehittämiseen ja 
johtamiseen 

- koulutusmenetelmiä ja välineitä, jotka tähtäävät erityisesti syrjäytymisvaarassa 
olevien henkilöiden sosiaaliseen inkluusioon (harjoitteluiden, kansainvälisen 
liikkuvuuden ja työllistymisen kautta) 

- malleja tehokkaiden koulutuksesta työelämään tapahtuvien siirtymien 
suunnitteluun ja toteuttamiseen 

 
 
Avaintoimet 
 
Foorumilla kehitetään erityisiä avaintoimia ja tuloksia tavoitteiden saavuttamiseksi: 

- didaktiset menetelmät ja välineet, jotka on erityisesti tarkoitettu heikommassa 
asemassa olevien henkilöiden sosiaaliseen inkluusioon 

- tehokkaat yhteistyömallit työssäoppimista tarjoavien yritysten kanssa 
(palautekierros työmarkkinoiden tarpeiden ymmärtämiseksi ja tietojen päivittämiseksi) 

- ohjauksen mallit, joissa ammatilliset oppilaitokset ja yritykset osallistuvat aktiivisesti 

- kansainväliset liikkuvuusohjelmat kouluttajille ja opiskelijoille (oppiminen ja työ) 
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- strategiat paikallisten sidosryhmien osallistamiseksi 

- koulutusmateriaalia ja kursseja: johtajille, kouluttajille, ohjaajille, yrityksille, 
julkishallinnolle 
 

Innovointi 
 
GIVE-projektin tavoitteena on vahvistaa kumppaneiden paikallistasolla kehittämiä 
inklusiivisia toimintoja ja käytäntöjä ja hyödyntää heidän tuloksiaan sekä 
osallistavan huippuosaamisen vaikutuksia. Kun paikallistasolla vastataan 
samankaltaisiin haasteisiin, voidaan löytää yhteinen lähestymistapa. 
Kumppanit jakavat ja vahvistavat käytäntöjä viidellä eri osa-alueella, joista 
muodostuu yleinen, mutta joustava innovaatiokokonaisuus, niin omaan kuin 
eurooppalaiseenkin kontekstiin. 

1. Oppijakeskeinen lähestymistapa, jossa jokaiselle oppijalle suunnitellaan 
räätälöity (henkilökohtainen) koulutussuunnitelma. Omnia esittää uuden 
suomalaisen henkilökohtaistavan lähestymistavan lisäksi inkluusioon liittyviä ohjelmia 
(nuorisotyöpajoja). Cometan ”tutorointi”-palvelu tukee elämäntaitojen kehittämistä ja 
tulokset ovat olleet erinomaisia (Politecnico di Milanon ja Fondazione Agnellin 
arvioimana). Cometa (Minimaster), Omnia (OSKE, Osaamiskeskus maahanmuuttajille) 
ja MCAST (oppimisen ja ohjaamisen tukiyksiköt) ovat esitelleet ohjelmiaan 
maahanmuuttajille UNEVOC aloitteissa. 

2. Työssäoppiminen tehokkaana koulutusmuotona, johon integroituvat myös 
perustaidot sekä elämäntaidot ja jossa niitä tuetaan voimakkaasti. Cometan kehittämä 
lähestymistapa oppilaitos-yritysyhteistyöhön palkittiin ETF:n toimesta vuonna 2015 
yhtenä kymmenestä parhaasta eurooppalaisesta yrittäjähenkisen ajattelun ohjelmasta. 
Myös erityisiä ohjelmia opintonsa aiemmin keskeyttäneille järjestetään Cometassa 
(Liceo del Lavoro and Apprenticeship scheme) ja Centro San Viatorissa (Lanbide). Sekä 
MCAST, että Centro San Viator ovat onnistuneesti toteuttaneet palkittuja ohjelmia 
vammaisille opiskelijoille. Partnereiden yritysverkosto on erittäin vahva ja laaja. 

3. Kansainvälinen liikkuvuus: San Viatorilla on vakiintunut järjestelmä, joka tarjoaa 
kaikille opiskelijoille mahdollisuuden osallistua kansainvälisiin liikkuvuusprojekteihin 
taloudellisista, sosiaalisista tai fyysisistä eroavaisuuksista riippumatta. Työpaketti 6 
auttaa kaikkia partnereita kehittämään työkaluja ja toimintoja samojen 
mahdollisuuksien saavuttamiseksi kaikille oppijoille. 

4. Yritysten perehdyttäminen. Hankkeeseen osallistuvat yritykset tekevät yhteistyötä 
paikallistasolla omien ammatillisen koulutuksen kumppaneidensa kanssa inkluusioon 
liittyvien asioiden parissa. Tämä hanke kerää heidän käytäntöjään: mikro- ja pk-
yrityksistä monikansallisiin yrityksiin. Erityisesti GIGroup on viime aikoina tukenut 
verkostossaan olevia yrityksiä valmistelemaan henkilöstöään uusien heikommassa 
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asemassa olevien työntekijöiden osallistamiseksi. Työpaketti 3:ssa on omistettu yksi 
osatehtävä tälle käytännölle. 

5. Teoreettinen viitekehys, opetuksen suunnittelu ja koulutus perustuvat 
asiantuntijoiden kokemuksiin. Bukarestin yliopiston vararehtori Lucian Ciolan on 
EERA:n neuvoston jäsen ja hänellä on myös kokemusta ammatillisen koulutuksen 
muutoksesta kaikkialla Euroopassa. Madlen Cerban (entinen ETF:n johtaja) on 
kehittänyt tiiminsä kanssa useita koulutusmoduuleita niin innovatiivisesta 
koulutuksesta kuin ketterästä ammatillisen koulutuksen hallinnosta; James Calleja 
(entinen CEDEFOP:n johtaja, nykyisin MCAST:ssa ja EfVET:ssä) tarjoaa huomattavan 
profiilin; HAMKilla on johtava roolin, kiitos tutkimusyksikkönsä, johon sisältyy Global 
Education Research & Development tiimi. Paolo Nardi on Cometa Researchin johtaja, 
VENTET hallituksen jäsen, UNEVOC:n italialaisen keskuksen koordinaattori ja ATEE 
delegaatti. 
 
 
Hankekumppanit 
 
Cometa Formazione SCS - Italia 

GI Group SPA - Italia 

OMNIA - Suomi 

Green Berry OY - Suomi 

MCAST - Malta 

The Malta Chamber of Commerce, Enterprise and Industry - Malta 

Hämeen ammattikorkeakoulu - Suomi 

Centro San Viator - Espanja 

Lantegi Batuak - Espanja 

University Bucharest - Romania 

EfVET - European Forum of Technical and Vocational Education and Training - Belgia 
 


