
 

 

 

 

EATI-projekti: eurooppalainen aloite elinikäisen oppimisen edistämiseksi 

Käsikirja ja digitaalinen oppimisalusta aikuisten epämuodollisen pätevyyden 
tunnustamista ja sertifiointia varten 

 

Viime vuosikymmeninä kilpailu työmarkkinoilla on koventunut, kun kysyntä pätevyydelle ja 
asiantuntemukselle, pehmeille ja koville taidoille on kasvanut. Tämä on vieläkin tärkeämpää 
työttömyyden kanssa kamppaileville aikuisille, joiden täytyy päivittää ja vahvistaa taitojaan 
pysyäkseen nuorempien sukupolvien tasalla. 

Tässä asiayhteydessä Erasmus+-projektin  European Adults Training and Internationalization (EATI) 
tehtävänä on tarjota eurooppalainen järjestelmä epämuodollisen ja ei-muodollisen oppimisen 
tunnustamiseksi, jota yleisesti pidetään avaintekijänä elinikäisen oppimisen strategioiden 
onnistumisessa. Elinikäisen oppimisen validoinnilla on monia etuja, kuten alhaisen taitotason 
aikuisten sekä muiden epäsuotuisassa asemassa olevien ryhmien kouluttaminen näiden taitojen ja 
potentiaalin tunnistamisen kautta. 

Euroopan tasolla elinikäisen oppimisen validointia on systemaattisesti edistetty, ja monet Euroopan 
valtiot ovat toimineet tämän toteuttamiseksi, mahdollistaen aikuisten tietojen ja taitojen arvioinnin, 
tunnustamisen ja täyden pätevyyden tai osittaisen pätevyyden saamisen. Työmarkkinoiden 
näkökulmasta EATI-projektin pääasiallinen hyöty on aikuisten työllistymisen tukeminen ja 
taitokuilun ratkaiseminen, kun taas koulutusnäkökulmasta projekti tarjoaa työkaluja, jotka voivat 
fasilitoida ja rohkaista aikuisten pääsyä oppimisresursseihin, etenkin niiden kohdalla, joilla ei ole 
muodollista pätevyyttä tai niiden kohdalla, jotka ovat keränneet asiantuntemusta ammatillisen tai 
vapaaehtoistoimintansa kautta. 

EATI-partnerit tulevat eri taustoista ja eri puolilta Eurooppaa: Epralima - Escola Profissional do Alto 
Lima Portugalista, E-SENIORS Ranskasta, Learning for integration ry Suomesta, Centre Integrat 
Públic de Formació Professional Misericòrdia Espanjasta, VITECO S.r.l. Italiasta ja Foundation 
AKTYWNI XXI Puolasta. 

Vuoden 2017 jälkipuoliskolla aloitettu projekti on tässä vaiheessa viimeistelemässä metodologista 
käsikirjaa "Balance of Key Competences for Universal School Certification" ("Universaalin 
koulutussertifioinnin avaintaitojen tasapaino"), joka on kohdistettu ammattilaisille sekä 
aikuiskouluttajille ja joka koostuu työkaluista eurooppalaisen pätevyyden tunnistamiseksi ja 
tunnustamiseksi sekä aikuisten kouluttamiseksi ja sertifioinnin yleistämiseksi muissa maissa. Kun 



 

 

käsikirja valmistuu, sitä testataan pilottisessiossa aikuiskäyttäjien toimesta, jotta voidaan arvioida 
sen sisällön tehokkuus ja validoida se Euroopan tasolla.  

Käsikirja on saatavilla verkossa ja se voidaan vapaasti ladata EATI:n digitaaliselta 
oppimisalustalta, jolla tarjotaan myös e-kursseja eri aiheista, kuten englannin kieli (aloittelijoille ja 
keskitason osaajille), sosiaalinen yrittäjyys ja pehmeät taidot, aikuisten kilpailukyvyn lisäämiseksi 
työmarkkinoilla. Vain yksinkertaisesti rekisteröitymällä käyttäjät pääsevät alustalle ja voivat 
suorittaa itsekoulutuskurssit verkossa, saatavilla 7 kielellä: englanniksi, portugaliksi, ranskaksi, 
suomeksi, espanjaksi, italiaksi ja puolaksi. Kunkin koulutuksen päätteeksi käyttäjälle myönnetään 
Euroopan tasolla hyväksytty todistus. 

Projektin alusta lähtien ja seuraavien kahden vuoden ajan kaikista aktiviteeteista ja saavutuksista 
kerrotaan uutiskirjeissä ja EATI:n sosiaalisen median kanavilla, kuten Facebookissa ja LinkedInissä. 

 

Voit lukea projektista lisää EATI:n sivustolla: https://www.adultstraining-project.eu/ 
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