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Haastattelu 
 
Alessandro Mele, Cometa Formazione – General manager 

 
Kertoisitteko lyhyen kuvauksen itsestänne (kuka olette ja mikä on roolinne 
Cometassa ja GIVE-hankkeessa)? 

Olen hankkeen päätoteuttajan, Cometa Formazionen johtaja (President and General 
Manager). Olen elämänseikkailija, aina havainnoimassa kuinka elämä haastaa minua ja 
kollegoitani päivittäisessä toiminnassa. Ennen kaikkea olen elinikäinen oppija, joka 
pyrkii jatkuvaan henkilökohtaiseen ja ammatilliseen kehittymiseen. 

 
Mitkä ovat Cometan suurimmat haasteet inklusiivisen työelämän ja koulutuksen 
suhteen? 

Ehdotimme inklusiivisen huippuosaamisen (Inclusive Excellence) lähestymistapaa 
parhaaksi tavaksi vastata inkluusion haasteisiin sekä työpaikoilla että 
koulutusympäristöissä. Ellei ammatillisessa koulutuksessa ja työpaikoilla tähdätä 
huippuosaamiseen, ei inkluusiota voidata toteuttaa tehokkaasti; sama toisinpäin, ei ole 
huippuosaamista, jos joku jätetään ulkopuolelle. Suuri haaste liittyy asenteisiimme. Me 
uskomme, että kaikki ovat ainutlaatuisia, kaikilla on äärimmäinen arvo, riippumatta 
mistään henkilön esteistä: salaisuus on tunnistaa tämä sisälläsi oleva arvo ja menestyä 
sen avulla. Tämä on missio, jota Cometa tavoittelee. 

 

Kertoisitteko meille hieman lisää Cometan monimuotoisuutta/inkluusiota 
koskevasta strategiasta? Muuttuiko se pandemian myötä? 

Keskittyminen jokaiseen oppijaan ja se että heidät saadaan kukoistamaan, vaatii 
joustavaa, innovatiivista ja ketterää järjestelmää sekä didaktisella että hallinnollisella 
tasolla. Koulutuspolun henkilökohtainen räätälöinti on lähestymistapamme lähtökohta; 
innovoinnit didaktisissa menetelmissämme tekivät koulutuksesta onnistunutta hyvin 
monimuotoisille oppijaryhmille, sisältäen osallistujia, joilla on jokin vamma, heikot 
taidot tai maahanmuuttotausta. Pandemia ajoi meitä vahvistamaan henkilökohtaista 
tukea, vaikkakin vain digitaalisten kanavien kautta, ja mukauttamaan 
didaktiikkaamme: mutta ytimeltään toiminta pysyy muuttumattomana. 

 
Cometa on mukana GIVE-hankkeessa. Millaisena näette yhteistyön ja asioiden 
ajamisen vaikutuksen sosiaaliseen inkluusioon? 

Inkluusio, vihreyden ja digitaalisuuden ohella, on yhteinen haasteemme, kuten useat 
kansainväliset instituutiot ovat tunnistaneet. GIVE tukee jokaista kumppaniaan ei vain 



GOVERNANCE FOR INCLUSIVE VOCATIONAL EXCELLENCE 

 
www.thegiveproject.eu 

G.I.V.E. - Governance for Inclusive Vocational Excellence", Erasmus+ Program, KA3 Support for 
Policy Reform, 621199-EPP-1-2021-1-IT-EPPKA3-VET-COVE. 

The European commission's support for the production of this publication does not constitute 
an edorsement of the contents, wich reflect the views only of the Authors, and the Commission 

cannot be held responsible for any use wich may be made of the information contained therein. 

vahvistamaan omia erinomaisia käytäntöjään, vaan myös luomaan yhdessä uutta 
tietoa, käytäntöjä ja työkaluja inklusiiviseen huippuosaamiseen. Yhteistyö on 
ensiarvoisen tärkeää, jotta ymmärryksemme yhdenmukaistuu ja voimme tuottaa 
tuloksia, jotka ovat käyttökelpoisia eri konteksteissa. Asian edistäminen puolestaan 
tulee työmme luonnollisena seurauksena: inklusiivinen huippuosaaminen on 
mahdollista ja tehokasta, joten miksi emme jakaisi ja nostaisi sitä esiin joka paikassa? 


