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Projekti

myVETmo pyrkii tarjoamaan erityisen tuen tarpeessa 
oleville nuorille helpomman pääsyn ulkomaan-
vaihtoon. Ulkomaanvaihdon mahdollistaminen kaikil-
le nuorille, varsinkin sellaisille, joilla on vain vähän tai 
ei ollenkaan kokemusta tämän tyyppisestä opiskelus-
ta, on tärkeää. MyVETmo auttaa opiskelijaa ulkoma-
anvaihtoon valmistautuessa, ulkomaanvaihdon aika-
na sekä sen jälkeen. Sen avulla pyritään löytämään ja 
vahvistamaan opiskelijan omaa piilotettua osaamista.

Student Navigator –sovellus  on tarkoitettu tarjoa-
maan opiskelijoille hyödyllisiä ohjeita ja nopeaa apua 
henkilökohtaisilta ohjaajilta. Ulkomaan jakson aikana 
opiskelijoilla on mahdollisuus hankkia lisäkokemusta 
ja osaamista valitsemallaan ammatillisella alueella. 
Opiskelija laatii myös esittelyvideon itsestään.
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Projekti koostuu kolmesta osasta: Student Navigator 
-sovelluksesta, videopohjaisesta CV:stä sekä katta-
vasta ohjeistuksesta.

Inklusiivisiin kansainvälisiin liikkuvuusjaksoihin 
liittyvät ohjeet on tarkoitettu avuksi erityistä tukea 
tarvitsevien opiskelijoiden vaihtojaksojen suunnitte-
luun ja toteutukseen. Ohjeissa pyritään kuvailemaan 
erilaisia haasteita ja ongelmia sekä toisaalta myös 
menestykseen johtavia tekijöitä. Ohjeet tarjoavat 
käytännöllisen työkalun inklusiivisten työssäoppimis-
jaksojen järjestämiseksi ja valvomiseksi.

Student Navigator on helppokäyttöinen mobiilisovellus, 
joka on opiskelijan mukana koko ulkomaanjakson ajan. 
Jotta sovelluksesta saa täyden hyödyn irti, opiskelijan 

pitää ensin rekisteröityä. 
Kun rekisteröinti on val-
mis, opiskelija voi kirjau-
tua sovellukseen luomil-
laan tunnuksilla.

Sovelluksen käyttöliitty-
mä sisältää muutamia 

pääluokkia kuten oike-
alla olevasta kuvasta voi 
nähdä. Sovellus tukee 
opiskelijaa selviytymään 
tehtävistä ja haasteis-
ta, joita hän kohtaa en-
nen ulkomaanjaksolle 
lähtöä, sen aikana ja sen 
jälkeen. Suurin hyöty 
applikaatiosta saadaan 
työssäoppimisjaksolle 
valmistautumisessa, to-
teuttamisessa ja jakson 
jälkiarvioinnissa. Opettajat ja kouluttajat käyttävät sovel-
lusta opiskelijan tukemiseen ulkomaanjakson aikana. 
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yleiset periaatteet

toteutusehdotukset

Sovelluksen ominaisuuksien avulla voidaan teh-
dä yksilöllinen ammatillinen hakemusvideo, jota 
kutsutaan videopohjaiseksi CV:ksi. Videon tulisi 
sisältää tietoa opiskelijan nykyisestä tilanteesta, ko-
kemuksista sekä mielenkiinnon kohteista ulkoma-
anjakson aikana. Videon tekeminen perustuu opis-
kelijan itsearviointikykyyn ja saa hänet pohtmaan 
omia vahvuuksiaan ja heikkouksiaan.

Application Interface


