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UUTISKIRJE 1 

 
PROJEKTI 

Oman osaamisen kehittäminen on yhä tärkeämpää 

yhteiskunnassamme. Se liittyy tiiviisti työllistymiseen ja 

syrjäytymisen estämiseen. Yksilön parantunut työsuoritus ja 

kilpailukyky työmarkkinoilla vauhdittavat merkittävästi 

talouskasvua ja myös työnantajat arvostavat aikuisten omaksumia 

uusia taitoja. Viralliset koulutuskanavat eivät kuitenkaan ole ainoita 

mahdollisuuksia jatkuvaan oppimiseen, etenkään aikuisille ja 

aikuisopiskelijoille. 

Yllä mainittujen näkökulmien perusteella SKILLS REC projekti 

pyrkii kattavasti kartoittamaan sitä, miten aikuisten aiemmin 

elämänsä varrella hankkimaa epämuodollista osaamista voisi 

tunnistaa ja todistuksella tunnustaa (RVCC). 

TAVOITTEET 

SKILLS REC projektin tavoitteet ovat: 

 

•  luoda toimiva malli osaamisen määrittelyyn, tunnistamiseen ja 

tunnustamiseen todistuksen kautta; 

•  saattaa yksilöiden taidot vastaamaan työnantajien vaatimuksia; 

•  aikuisten epämuodollisen osaamisen tehokkaampi hyödyntäminen 

 

 

 
 

 

ERASMUS+ KA2  

Aikuiskoulutuksen strateginen 

yhteistyöprojekti 

Innovointia ja hyvien 

toimintatapojen jakamista 

yhteistyössä 

 

SKILLSREC 

Aikuisopiskelijoiden 

epämuodollisen 

osaamisen kehittäminen 

ja tunnustaminen 
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Facebook page 
 

https://www.facebook.com/SkillsRecProject  

 

https://www.facebook.com/SkillsRecProject
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ALOITUSTAPAAMINEN 

Projektin aloitustapaaminen järjestettiin netissä 6.5.2021. 

Tapaaminen tarjosi SKILLS REC yhteistyökumppaneille 

mahdollisuuden keskustella projektin järjestelyistä, sen 

arvioinnista, tiedotuksesta ja yhteydenpidosta. 

Lisäksi laadittiin suunnitelma projektin aikana toteutettavista 

hankemateriaaleista: 

•  Kirjanen, jossa esitellään käyttäjien toiveita ja päivitettyä tietoa 

taitojen tunnistamisesta ja tunnustamista todistuksen avulla 

(RVCC); 

•  Innovatiivinen malli aikuisopiskelijoiden epämuodollisten taitojen 

tunnistamiseen ja todistuksella tunnustamiseen. 

•  Opas aikuisopiskelijalle koskien epämuodollista osaamista ja sen 

arviointia 

•  Projektissa koottujen oppimismateriaalien kokoaminen 

digitaaliselle oppimisalustalle 

 

 

 

 

 

 

 

  

YHTEISTYÖKUMPPANIT 

 

Universidad de Málaga (Espanja) 
www.uma.es  

 

 
 

Solution: Solidarite & Inclusion  
(Ranska) 

https://asso-solution.eu/  
 

 
 

Università delle LiberEtà (Italia) 
www.libereta-fvg.it  

 
FIP (Irlanti) 

https://www.futureinperspective.com/ 
 

 
 

Sastamalan Opisto (Suomi) 
www.sastamalanopisto.fi
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