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ITK-2018 näyttely järjestettiin Hämeenlinnassa 12.-13.4.2018 ITK-2018 konferenssin yhteydessä
hotelli Cumulus Resort Aulangon tiloissa. ITK-2018 näyttelyn Posterialueella oli myös Healthy
Future hankkeen posteri (#ITKPosteri293). ITK-konferenssi on ainutlaatuinen digitaalisen
koulutuksen ja oppimisen tapahtuma opetussektorille. Tilaisuuteen osallistuivat Omniasta
lehtori Oona Haapakorpi, joka on vastuussa myös hankkeen ammatillisesta sisällöstä sekä
Ekamista lehtorit Henna Sröm-Kallio ja Hanna Arminen.

Kuvassa Hanna Arminen (Ekami), Henna Ström-Kallio (Ekami), ja Oona Haapakorpi (Omnia)

Healthy Future hankkeen projekti-idea on syntynyt tarpeesta kehittää opiskelijoiden kestävän
kehityksen ammattiosaamista yhdistämällä digitaaliset osaamismerkit eli Open Badge osaamismerkit ammatilliseen opetukseen. Osaamismerkkien avulla osaamista voidaan
kerryttää aikaan tai paikkaan sitomatta ja niiden avulla tuetaan
opiskelijan osaamisperusteisuutta ja itseohjautuvuutta.
Healthy future hankkeen aikana kehitettiin kestävän kehityksen mukaista toimintaa
cateringalalla. Tässä huomioidaan terveellinen ruokavalio, jossa tuotetaan ilmastoystävälisiä
aterioita. Tarkoituksena on lisätä juuresten ja kasvisten käyttöä, jotta hiilijalanjälki pienenisi.
Samalla tämän projektin aikana olemme lisänneet ja kehittäneet opiskelijoiden yrittäjyyttä,
kansainvälisyyttä sekä kilpailutoimintaa.
Tämä kehitysprojekti on ensimmäinen laatuaan ammatillisessa koulutuksessa Suomessa.
Ammatillisen koulutuksen osaamismerkit on integroitu tuleviin ravintola- ja cateringalan
tutkinnon perusteisiin. Projekti on syventänyt yhteistyötä Omnian ja Ekamin oppilaitosten
välille, ja se on innoittanut yhtenäisen, avoimen toimintatavan kehittämiseen. Tästä hyvänä
esimerkkinä on Kiltakoulumalli, erityisesti Kokkikilta, jonka pääteemana on digitaalinen
kehitys. Kiltakoulumallissa aktiiviset opiskelijat hankkivat erilaisia ammatillisia taitoja ja
valmistautuvat työelämään käyttäen erilaisia sosiaalisen median työkaluja.

Tiedotustilaisuus Hämeenlinnassa
Oona Haapakorpi ja Henna Ström-Kallio pitivät 11.4.2018 avoimen tiedotustilaisuuden aiheesta
”Osaamismerkit osana osaamisperusteisuuta”. Oona Haapakorpi Omniasta sekä Henna
Ström-Kallio ja Hanna Arminen Ekamista olivat ITK päivinä 12-13.4.2018 tavattavissa myös
posterilla (# ITKPosteri293). Oona Haapakorpi piti ensimmäisen esittelyn aiheesta ” Open
Badges osana osaamisperustaisuutta” ITK-Webinaarin yhteydessä 4.4.2018.

Healthy future hankkeen aikana tehtiin 39 kestävän kehityksen osaamismerkkiä osana
osaamisperusteisuutta sekä kaksi ammatillista e-kirjaa, jotka valmistuvat syksyyn 2018
mennessä. Nämä kestävän kehityksen osaamismerkit on jaoteltu kolmeen osaan eli:
1. Sosiaalinen kestävä kehitys (vihreä)
2. Taloudellinen kestävä kehitys (turkoosi)
3. Ekologinen kestävä kehity (sininen)
Näiden 39 osaamismerkin lisäksi luotiin kolme metamerkkiä; Sosiaalinen kestävä kehitys,
Taloudellinen kestävä kehitys ja Sosiaalinen kestävä kehitys sekä neljäs metamerkki, joka on
Kestävän kehityksen mestari.

Healthy Future hankkeen osaamismerkit ja opetusmateriaali on tehty neljällä eri kielellä
(suomi, englanti, italia ja kroatia).
Healthy future hankkeen kestävän kehityksen osaamismerkit on tehty ravintola- ja
cateringalan uusiin tutkinnon perusteisiin siten, että pakollisista tutkinnon osista löytyy 20
osaamismerkkiä ja vapaasti valittavista tutkinnonosista löytyy 12 sekä 6 osaamismerkkiä
löytyy yleisistä tutkinnonosista (yto).

Yläkoulusta polulla ammatilliseen koulutukseen
Yhtenä ideana oli, että peruskoululaiset voisivat alkaa suorittaa osaamismerkkejä jo yläkoulun
tai lukiolaiset lukion aikana. Tällä tavalla he kerryttävät osaamistaan ennen ammatillisen
koulun aloittamista. Samalla heille tulee selkeä kuva siitä, mitä osaamista ammatillisella
ravintola- ja cateringpuolella tarvitaan. Samalla opiskelijat alkavat kerryttää ammatillista
portfoliota osaamisesta, jota voidaan tunnistaa ja tunnustaa osaksi ammatillisia opintoja.
Käyttämällä avoimia osaamismerkkejä vastataan samalla ammatillisen koulutuksen
uudistuksen haasteisiin. Tällöin opiskelijan edistyminen on henkilökohtaista samalla kun hän
kulkee omaa oppimispolkuaan. Oppiminen on tehokkainta, kun se on monikanavaista ja
sosiaalista. Oppimisympäristöjen ja oppimateriaalien kehittämisen tulisi olla opiskelijoiden
helposti saatavilla inspiroivalla tavalla. Parhaimmillaan oppijan itseohjautuvuutta voidaan
lisätä hyödyntämällä digitaalisia työkaluja ja käyttämällä pelillisiä elementtejä osaamisen
kerryttämisen innoittajana. Tähän vastataan kestävän kehityksen osaamismerkeillä ja siihen
liittyvillä e-kirjoilla.

The Healthy Food Choices for a Sustainable Future – Healthy
future
The Healthy Food Choices for a Sustainable Future – Healthy future on kansainvälinen
Erasmus+ KA2 -hanke, jonka partnerimaita ovat Suomi, Italia ja Kroatia. Hankkeessa kehitetään
yhteistyössä ammattikoulujen ja työelämän välisiä HORECA-alan kestävän kehityksen
toimintaympäristöjä lähinnä Suomessa, Kroatiassa ja Italiassa.
Projektipartnerit ovat Omnia ja Ekami Suomesta, Galileo.it Italiasta ja Centar za odgoj i
obrazovanje Slava Raškaj Zagreb sekä Hotelijersko-turisti?ka i ugostiteljska škola Zadar
Kroatiasta.
Oletko kiinnostunut tietämään, mitä tulevassa toiminnassamme on? Haluatko lisätietoja?
Ota yhteyttä: Oona Haapakorpi
043-8244112
oona.haapakorpi[at]omnia.
www-sivu: http://www.healthyfutureproject.eu
Facebook ryhmä: https://www.facebook.com/Healthy.Future.Project
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