
            

 

Liite 3 – Hakuilmoitus 

 
HAKUILMOITUS NRO. 4 APURAHOILLE  

YHDEN KUUKAUDEN TYÖSSÄOPPIMISEEN EUROOPASSA 
 

Hanke: VET to VET - Capacity Building in Western Balkans, nr. EAC-2020-0866  
Rahoittaja: Euroopan kommissio 

Järjestäjä: [EU- sekä Länsi-Balkanin oppilaitosten nimet] 
 
 

Isäntämaa: [säilyttäkää kaksoskumppaninne ja poistakaa muut] Italia (Alba), Kroatia (Cakovec), Suomi 
(Seinäjoki), Alankomaat (Groningen), Slovenia (Ljubjana).  
 
Jakso: Maalis – huhtikuu 2022  
Kesto: 1 kuukausi 
Hakuaika päättyy: XX/12/2021  
 

TUENSAAJAT JA OSALLISTUMISVAATIMUKSET 
 

Haku on suunnattu yli 18-vuotiaille opiskelijoille, jotka osallistuvat ammatilliseen koulutukseen 
[oppilaitoksen nimi] seuraavilla ammattialoilla: 
 
[Määritelkää sektorit kaksoskumppaninne/isäntäkumppaninne kanssa ja nimetkää sektorit tässä]:  
esim. Teollisuusala: mekaniikka, sähkötekniikka, ... 

HANKETOIMINTA 

 

Apurahan saajiksi valitut opiskelijat sitoutuvat osallistumaan aktiivisesti kaikkiin jäljempänä kuvattuihin 

toimiin. 

 

Ennen lähtöä 

- Englannin kielen tai kohdemaan taitojen arviointitesti OLS-verkkoalustalla (jos saatavilla); 

- Englannin- tai kohdemaankielinen kurssi OLS-verkkoalustalla, vähintään 20 tuntia (jos saatavilla); 

- Koulutusmoduuli kulttuurien välisestä kanssakäymisestä; 

- Lähtöä edeltävä perehdytys; 

- Lähtöä edeltävät tiedotustilaisuudet koulussa. 

 

Ulkomaillaolon aikana 

- Perehdytys ensimmäisten oleskelupäivien aikana; 

- Palkaton työssäoppiminen yrityksessä; 

- Oppimisprosessin seuranta työssäoppimisjakson aikana. 

 

Liikkuvuusjaksolta palatessa 

- Lopullisen arviointilomakkeen täyttäminen (eurooppalaisen Mobility Tool -kyselylomakkeen pohjalta); 

- Toinen arviointitesti englannin kielen taidoista tai kohdemaan kielen taidoista, jotka on hankittu 

liikkuvuuden aikana OLS-verkkoalustalla (jos saatavilla); 

- Palaute ja toiminta luokissa vertaisilta toisille (esim. videoiden, keskustelujen jne. avulla); 

- Opiskelijan työssäoppimisjakson ja sen aikana saavutetun osaamisen tunnustaminen osaksi opiskelijan 

opintoja (tarvittaessa). 



            

 

- Pätevyystodistus ja seuraavien asiakirjojen myöntäminen: 

- Europass-ansioluettelo 

- Europass-liikkuvuustodistus (tarvittaessa) 

- Mahdolliset ulkomaisten yritysten antamat suosituskirjeet ja/tai todistukset (vapaaehtoinen). 

 

ORGANISATORISET NÄKÖKOHDAT 

 

Hanke kattaa seuraavat hankkeen toteuttajalle aiheutuvat kustannukset: 

- Liikkuvuussopimuksen ja opintosuunnitelman määritelmä; 

- Lähtöjärjestelyt; 

- Vastuu- ja työtapaturmavakuutus;  

- Muu matka- ja sairausvakuutus, joka voidaan ottaa käyttöön järjestäjän harkinnan mukaan; 

- Meno-paluu matka;   

- Majoitus; 

- Ruoka; 

- Paikallisliikenne; 

- Ohjaajien suorittama seuranta, tutorointi ja arviointi. 

 

HAKUAIKA JA HAKEMUSTEN JÄTTÄMISEN MÄÄRÄAIKA 

 

Opiskelijat voivat lähettää hakemuksensa viimeistään XX/12/2021 täyttämällä seuraavat asiakirjat (tämän 

hakuilmoituksen liitteenä): 

- Hakulomake 

- Motivaatiokirje (englanniksi) 

- CV englanniksi (voi tehdä verkossa Europass website) 

- Kopio passista, joka on voimassa ulkomailla matkustettaessa, ja EU:n alueella voimassa olevasta 

sairausvakuutuksesta. 

 

Edellä mainitut asiakirjat on lähetettävä tähän sähköpostiosoitteeseen: [lisää sähköpostiosoite] tai 

toimitettava henkilökohtaisesti toimistoon [toimiston nimi/toimihenkilön nimi]. 

 

OSALLISTUJIEN VALINTA 
 

Hakijat valitaan seuraavin perustein: 
- Motivaatio 
- Määrätietoisuus 
- Ammatilliset taidot 
- Kielitaito 

 
Kun valintavaihe on päättynyt, kaikille valintaprosessiin osallistuneille hakijoille ilmoitetaan asiasta. 

 

TIEDUSTELUT 

 

Hakuilmoitusta koskevia lisätietoja voi pyytää sähköpostitse osoitteesta [sähköpostiosoite] tai 

puhelinnumerosta [puhelinnumero]. 

 

 

https://europa.eu/europass/en


            

 

COVID-19 

 

Opettajille: Ole yhteydessä eurooppalaiseen Twinning-kumppaniisi saadaksesi tietää mitä asiakirjoja Covid-

19-säännökset edellyttävät isäntämaissa pandemian kehittymisen perusteella. Ilmoittakaa opiskelijoille 

tästä hakuilmoituksessa. 

 
 


