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AHOT-terveisiä
Irlannista
AHOT-hanke järjesti lokakuussa 2012
opintomatkan Dubliniin, Irlantiin erityisesti AHOT
osana HOPS-ohjausta -koulutuksen osallistujille.
Matkalle osallistui 14 AHOT-asiantuntijaa sekä
aiheeseen perehtynyttä opettajaa ja ohjaajaa
yhdeksästä korkeakoulusta.
Opintomatkan pääkohteena oli Dublin Institute
of Technology (DIT), jossa hanke järjesti
kolmipäiväisen seminaarin. Seminaarin
ohjelmassa oli alustuksia ja teemakeskusteluja
DIT:n eri yksiköiden (mm. kirjastopalvelut,
opiskelijapalvelut ja urapalvelut) edustajien

kanssa. Matkalaiset saivat käsityksen
siitä, miten aiemmin hankitun osaamisen
tunnistaminen ja tunnustaminen on järjestetty
DIT:ssä, Dublinin muissa korkeakouluissa ja
koko Irlannissa. Osallistujille esiteltiin käytännön
AHOT-prosessien ja -menetelmien esimerkkejä
mm. farmasian, informaatiotekniikan ja
ravitsemustieteiden sektoreilta. Erityisen
mielenkiintoista oli kuulla kokemuksia DIT:n
henkilöstön pedagogisen kehittämisen yksikön
koulutustoiminnasta.
Lisäksi vierailitiin Trinity College, Dublin City
University ja University College Dublin yliopistoissa.
Opintomatkan annista nousivat esille
erityisesti ensimmäisen vuoden opiskelijoiden
sitouttaminen ja ”kotouttaminen” osaksi
korkeakouluyhteisöä sekä opiskelutaidot
korkea-asteella. ”First year experience” oli
kaikille neljälle tutustumisen kohteena olleelle
yliopistolle yhteinen haaste, koska ohjauksen
kehittämisellä haluttiin vähentää opintojen
keskeyttämistä. Osallistujat saivat matkan
aikana myös solmittua uusia kumppanuuksia
paikallisten korkeakoulujen kanssa.
Matkaan liittyviä esityksiä ja dokumentteja on
nähtävillä osoitteessa
http://tunnistaosaaminen.utu.fi/node/57
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AHOT-portaali
Tervetuloa tutustumaan AHOT korkeakouluissa
-hankkeessa tuotettuun uuteen internet-sivustoon osoitteessa www.tunnistaosaaminen.fi
Olemme koonneet sinne AHOT-tietopakettia niin
korkeakoulujen edustajien, työnantajien kuin
opiskelijoidenkin käyttöön. Portaalista löytyy
myös mm. tietoa tulevista AHOT-tapahtumista,
seminaariaineistoja sekä osaamisen
tunnistamisen ja tunnustamisen työkaluja.
Otamme mielellämme vastaan ehdotuksia
sivuston kehittämiseksi!

AHOT-käsikirja
Hankkeessa on myös työn alla käsikirja
AHOT-suosituksista ja -menetelmistä.
Tunnista osaaminen -käsikirja sisältää
koulutusalakohtaisten suositusten lisäksi
ohjeistusta ja esimerkkejä AHOT-prosessin eri
vaiheisiin sekä käytännön työkaluja osaamisen
tunnistamiseen.
Käsikirjan luonnokseen voi käydä tutustumassa
nettisivuillamme www.tunnistaosaaminen.fi.
Lopullinen käsikirja julkaistaan vuoden 2013
alkupuolella sekä sähköisenä että painettuna
versiona.

Kansainvälinen
AHOT-julkaisu
AHOT-hanke on solminut sopimuksen Springerkustannusyhtiön kanssa kansainvälisen kirjan
”Promoting, Assessing, Recognizing and
Certifying Lifelong Learning – International
Perspectives and Practices” julkaisemisesta.
Kirjaan tulee 12 artikkelia eri AHOTasiantuntijoilta Euroopasta, Pohjois-Amerikasta,

Aasiasta ja Australiasta. Kirjan toimittavat
professori Stephen Billett Australiasta (Griffith
University) sekä AHOT-hankkeen edustajat Timo
Halttunen ja Mari Koivisto Turun yliopistosta
(Koulutus- ja kehittämiskeskus Brahea).

AHOT-kiertue
AHOT-hanke kiersi syksyllä eri puolella Suomea
Käytännön työkaluja ahotointiin -seminaarien
merkeissä. Seminaareissa esiteltiin hankkeen
aikana tehtyjä suosituksia ja näkemyksiä
prosessin eri vaiheista sekä esimerkkejä
käytännön AHOT-työkaluista. Lisäksi
tilaisuuksissa kuultiin paikallisten korkeakoulujen
AHOT-vastuuhenkilöiden ja opiskelijoiden
näkemyksiä AHOT-prosessien käytännön
toteutuksista.
Seminaareissa käytiin vilkasta keskustelua
korkeakoulujemme AHOT-tilanteesta.
Alueellisten erojen lisäksi todettiin, että yliopistot
ja ammattikorkeakoulut etenevät vielä eri
tahtia etenkin työssä hankitun osaamisen
tunnistamisessa ja tunnustamisessa.
Pääongelmana tässä on soveltuvien,
luotettavien ja uudenlaisten työssä hankitun
osaamisen arviointi- ja tunnistamismenetelmien
puute, mutta osin kysymys on myös asenteista.
AHOT-hanke pyrkii auttamaan tämän ongelman
ratkaisemisessa järjestämällä loppukeväästä
2013 työpajoja osaamisen arviointimenetelmiin
liittyen (kts. Ajankohtaista-osio).
Käytännön työkaluja ahotointiin
-seminaariesitykset löytyvät osoitteesta
www.tunnistaosaaminen.utu.fi

