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koulutus 
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Hans-Böckler-Berufskolleg, Köln 

Joseph-DuMont-Berufskolleg, Köln 

 

 
 

THEME-projekti – yhteistyöt 
 

Autamme teitä eteenpäin 

 
Kölnin aluehallinnon EU-toimisto on osa saksalaista 

koulutusjärjestelmää ja vastaa Kölnin hallintopiirin kaikkien 

ammatillisten oppilaitosten EU-toimintojen koordinoinnista. 

Kölnin toimisto myöntää runsaasti hankeavustusta ja 

hallinnollista tukea ammatillisten oppilaitosten EU-

yhteistyössä. Vuodesta 1995 lähtien EU-toimisto on 

toiminut monipuolisesti projektikoordinaattorin ja -

kumppanin roolissa lukuisten EU-projektien 

toteuttamisessa, hallinnoinnissa ja arvioinnissa, esimerkiksi 

Leonardo da Vinci -liikkuvuusprojektien, innovaatioiden 

siirtoprojektien, ESR, INTERREG ja monenkeskisten 

COMENIUS-projektien osalta. EU-toimiston hankkeille on 

myönnetty lukuisia “ hyvät käytännöt –kunniamainintoja.  

 
Ostasto 4:  Koulu 

 
Dezernat 45: EU-toimiston talous ja  
ammatillinen koulutus –ammattiopistot 
Puhelinnumero: 0221/147-2361  
www.brk.nrw.de/europa 

 
EU-toimiston johtaja: 

Hartmut Müller 

hartmut.mueller@brk.nrw.de  

Puhelin: +49 (0) 221-147-2519 

Faksi: +49 (0) 221 147 2893 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
THEME-projekti 
Ammatillisen liikkuvuuden tukemiseksi  

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hanke on rahoitettu EU-komission 
tuella. Tästä julkaisusta vastaa sen 
laatija eikä komissio ole vastuussa 
julkaisuun sisältyvien tietojen 
mahdollisesta käytöstä. 

 

Kölnin aluehallinto 

Zeughausstraße 2–10 

50667 Köln 

Puhelin: 0221/147-0 

Faksi: 0221/147-3185 

poststelle@brk.nrw.de 

www.brk.nrw.de 
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THEME-projektin tavoitteet 

 
THEME –projektin tavoitteena on edesauttaa ammatillisessa 
koulutuksessa olevien nuorten liikkuvuutta Euroopassa ja 
mahdollistaa yhtä paljon laadukkaita liikkuvuusjaksoja kuin 
korkeakouluopiskelijoillakin on.  
Ammatillisen koulutuksen asiantuntijat Espanjasta, Sloveniasta, 
Alankomaista, Liettuasta, Italiasta, Suomesta ja Saksasta tekevät 
yhteistyötä helpottaakseen vaihto-opiskelun käytännön järjestelyjä, 
parantaakseen opintosuoritusten siirtoa ja läpinäkyvyyttä, 
ulkomaanjaksojen laatua sekä edistääkseen ECVET-prosessin 
(ammatillisen koulutuksen opintosuoritusten eurooppalainen 
siirtojärjestelmä) toteuttamista. Tästä hankeyhteistyöstä hyötyvät 
kaikki osapuolet, jotka osallistuvat ammatillisten opiskelijoiden 
liikkuvuuteen liittyviin toimiin: opiskelijat, opettajat ja yritykset, jotka 
tarjoavat opiskelijoille työssäoppimiseen tai oppisopimukseen 
mahdollisuuksia.   

 

 

 
 

 

THEME-projekti – tausta 

 
Opiskelijoiden ulkomaanjaksot parantavat ammatillista osaamista 
ja edesauttavat työllistymistä eurooppalaisilla työmarkkinoilla. 
Lisäksi, ulkomaanjaksot vahvistavat opiskelijoiden elinikäisen 
oppimisen avaintaitoja sekä persoonallisuutta ja eurooppalaista 
identiteettiä. EU:n tavoitteena on nostaa ammattiopiskelijoiden 
ulkomailla suoritettavan harjoittelun ja työssäoppimisen määrä 
6%:iin vuoteen 2020 mennessä kun määrä on tällä hetkellä alle 
3%. Saksan hallituksella on tavoitteena nostaa määrä 10 %:iin.  

 
Tämä tavoite liikkuvuusmäärästä voidaan saavuttaa vain, jos 
useammat oppilaitokset ja opiskelijat vakuuttuvat ulkomailla 
suoritettavan harjoittelun ja työssäoppimisen hyödyistä ja yritykset 
ovat entistä valmiimpia tarjoamaan paikkoja opiskelijoille.  
Euroopan alueella toteutettavasta liikkuvuudesta hyötyvät kaikki 
osapuolet: Opiskelijat saavat hyvän käsityksen muiden EU-maiden 
työmenetelmistä ja tuovat myös uutta osaamista yrityksiin. Samalla 
opiskelijoiden maailmankuva, itseluottamus ja päätöksentekokyky 
kasvaa. Opiskelijat kehittävät kielitaitoaan, mikä hyödyttää etenkin 
yrityksiä, joilla on liikesuhteita ulkomailla. Ulkomailla suoritettava 
harjoittelu ja työssäoppiminen avaa nuorille Euroopan-laajuisia 
työmarkkinoita ja vähentää osaltaan nuorisotyöttömyyttä ja 
toisaalta ammattihenkilöstön työvoimapulaa. 

 
Tähän mennessä ammatillisten koulutusjärjestelmien suuret erot 
Euroopan sisällä ovat vaikeuttaneet liikkuvuutta ammatillisessa 
koulutuksessa. Ongelmana on ollut erilaisten ammatillisten 
koulutusmahdollisuuksien läpinäkyvyyden puute.  Osaamisen 
hyväksilukeminen, osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen, 
etenkin pitkien ulkomaanharjoitteluiden aikana, ovat edelleen 
riittämättömiä ja siten käytännön toteutus edellyttää suurta 
panostusta läpinäkyvyyden lisäämiseksi. 

THEME-projekti – sisällöt 

 
THEME-projektin tavoitteena on kehittää ja parantaa työkaluja ja 
menetelmiä, jotka yksinkertaistavat opiskelijavaihtojen käytännön 
toteutusta. Projekti tukee siten ECVET-prosessin eli ammatillisen 
koulutuksen opintosuoritusten eurooppalaisen 
suoritustensiirtojärjestelmän toimeenpanoa ja toteutusta lisäämällä 
läpinäkyvyyttä eri koulutusjärjestelmien ja työkulttuurien välillä.  
 
Useiden menestyksekkäiden pilottiprojektien (mm. 
VQTS,TRIFT,ECMO, E.R.M.E.S.) tuloksia ja työkaluja 
hyödynnetään ja voidaan tulevaisuudessa yhdistää, arvioida, 
laajentaa ja hyödyntää entistä paremmin THEME-projektin 
kehittämän tietokannan avulla. Myös eurooppalainen ammatillisen 
koulutuksen verkosto kehittyy THEME-projektin aikana. Kaupan, 
hotelli- ja majoituspalveluiden, sähkötekniikan ja mekatroniikan 
aloille laaditaan tietokantaan osakompetenssit ja osaamistavoitteet 
olemassa olevien osaamismatriisien ja opetussuunnitelmien 
perusteella. Niiden avulla kehitetään ulkomaan harjoittelu- ja 
työssäoppimisjaksoille yhteistyösopimukset sekä arviointi- ja 
Europass-lomakkeet, jotka selkiyttävät ja yksinkertaistavat 
ulkomaanharjoittelun ja työssäoppimisen  käytännön järjestelyjä  
sekä hankitun osaamisen tunnistamista ja tunnustamista 
 
Lisätietoja projektista ja tuloksista on verkkosivustollamme 
osoitteessa: www.theme-eu.net. 

THEME:Transfer of 
ECVET instruments 
into the fields of 
Trade, Hospitality, 
Electronics / Electrical 
Engineering and 
Mechatronics 
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