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ECHOO PLAY -hanke haluaa kehittää, testata, mukauttaa ja 
ottaa käyttöön aivan uuden menetelmän, joka voisi tukea 
opettajia ohjaamaan oppijoita uralle ja edistämään heidän 
ohjaustehtäväänsä.



Oletko kiinnostunut kehittämään uraneuvontaa ja 
uraohjausta?
Oletko kouluttaja / opettaja / ohjaaja?
Tuloksistamme voi olla hyötyä opetuksessasi.
Haluatko ohjata oppijoita heidän urallaan ja auttaa heitä 
kohti parempaa työllistyvyyttä?
Oletko kiinnostunut ilmaisista koulutusresursseista?
Oletko kiinnostunut pelaamisen integroinnista 
uraneuvontaan?
Pidä meitä silmällä!

MITÄ TEEMME?
Olemme viisi kumppaniorganisaatiota eri puolilta 
Eurooppaa – Islannista, Italiasta, Suomesta ja Ranskasta. 
Kumppanuus koostuu eri maista tulevista organisaatioista 
ja niiden sidosryhmistä, jotka yhdessä tavoittavat erittäin 
laajan ja monipuolisen yleisön.
Hankkeen tulokset aiotaan julkaista avoimina 
koulutusresursseina viidellä eri kielellä. Tästä on ilmeistä 
hyötyä projektin tulosten levittämisessä ja materiaalien 
hyödyntämisessä.
Tavoitteenamme on kehittää, testata, muokata ja toteuttaa 
täysin uudenlainen metodologia, joka tukee opettajia 
oppilaiden uraohjauksessa ja omassa ohjaustehtävässään.
Kuinka tämä tapahtuu?
TIEDONHANKINTARAPORTTI, jossa tutkitaan ja 
tunnistetaan, mitä toimia työllistettävyyden parantaminen 
kumppanimaissa vaatii.
TYÖKALU- JA MENETELMÄOPAS, joka käsittelee

European Career Help and Occupational Orientation Play LEGO®-palikoiden käyttöä URAOHJAUKSESSA tehokkaana 
lähestymistapana, joka edistää luovaa ajattelua ja autta
kouluttajia yksilöimään ja valitsemaan jokaiselle oppijalle 
sopivan urapolun.
Täysin uusi URAOHJAUKSESSA KÄYTETTÄVÄ LAUTAPELI, 
joka on räätälöitävissä vastaamaan oppijoiden sekä 
markkinoiden ja työelämän todellisia tarpeita.
TUTKIMUSPAPERI käytetyistä metodologisista ja 
pedagogisista lähestymistavoista.
ASIANTUNTIJAVERKOSTO uudelle AMMATTIPROFIILILLE, 
joka tunnetaan ECVET- ja EUROPASS-järjestelmien 
mukaisesti nimellä "European Career and Orientation PLAY 
Facilitator and Trainer"
Blogiin ja sosiaalisiin verkostoihin integroitu 
VERKKOSIVUSTO, jossa on eri kielille käännetty 
MATERIAALITIETOKANTA.
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TULOKSEMME
Tärkein tuotos on kasvanut tietämys, jonka pyrimme tuo-
maan suuremman yleisön saataville.
Haluamme esitellä vahvoja innovaatioita, luovia ja häirits-
eviä lähestymistapoja ja menetelmiä ammatillisen koulu-
tuksen järjestelmiin. Käytämme tähän pelillistämisen 
elementtien, kuten LEGO® palikoiden ja lautapelin, inten-
siivistä hyödyntämistä, jolla voidaan luoda uusi huippuluo-
kan järjestelmä. Tämän auttaa urapolkujen tunnistamises-
sa ja tehostaa uraohjausta.
Pääkohderyhmänä ovat kouluttajat (opettajat, professorit, 
tuutorit, mentorit, valmentajat), jotka tarvitsevat innovatii-
visia menetelmiä ja lähestymistapoja vastatakseen opiske-
lijoiden työllistyvyystarpeisiin. Muita kohderyhmiä ovat 
ammatillisen koulutuksen sektori, korkeakoulut, työvoim-
akeskukset ja -virastot sekä aikuiskoulutuskeskukset.
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