Laajennetun työssäoppimisen
Road Show
Laajennetun työssäoppimisen kokeiluissa on syntynyt toimintatapoja, joita voi hyödyntää ryhmäohjauksessa, opiskelijan henkilökohtaisessa ohjauksessa
ja nuorten oppisopimuksen kehittämisessä. Tärkeänä tavoitteena on ollut huomioida opiskelijan yksilölliset tarpeet ja mahdollistaa yksilölliset oppimispolut.
Nuorten työssäoppimiseen on kehitetty uusia, testattuja toimintamalleja ja -tapoja.
Työssäoppimista laajennetaan sisällöllisesti, laadullisesti sekä määrällisesti. Niiden avulla ehkäistään
nuorten syrjäytymistä, tuetaan nuorten työllistymistä,
vähennetään opintojen keskeyttämisiä sekä kehitetään työelämälähtöistä ammatillista opetusta.
Kokeilujen toimijat esittelevät uusia malleja koulutuksen järjestäjille, työelämä- ja yritysyhteistyökumppaneille sekä muille aiheesta kiinnostuneille kevään
2012 kuluessa. Työelämälähtöinen ammatillinen
koulutus ennakoi ja vastaa muuttuviin, alueellisiin
tarpeisiin. Nyt kehitettyjä malleja on kokeiltu eri
puolilla Suomea 25 oppilaitoksessa.
Seminaarit ovat saman sisältöisiä ja niitä järjestetään 16 paikkakunnalla. Off Road – Älä uraudu seminaari on osa tätä kokonaisuutta.
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Hiusalan perustutkinto

TÄMÄHÄN ON MEIDÄN YRITYS
Parturi-kampaaja
Hiusalalla haluttiin
kokeilla yrittäjyyden, oppi
laitoksen tiloissa toteutettavan opiskelijoiden NYtoiminnan ja laajennetun
työssäoppimisen yhdistämistä.
Seducoach-malli (erityistä tukea tarvitsevien
opiskelijoiden työssäoppimisen ohjaaminen)
ulotti lonkeronsa myös ammattialan yrittäjien
osaamisen hyödyntämiseen ohjaustyössä.
Opiskelijat perustivat kaksi yritystä ”Blond it
Ny” ja ”Sun Hair Ny”. Kuuden opintoviikon ajan
heillä oli mahdollisuus tehdä parturikampaamon asiakaspalvelua koulun tiloissa.
Tammi-helmikuussa, jolloin kokeilujakso toteutettiin, alan yrityksissä on yleensä hiljaista.
Kolmannen vuoden opiskelijoina heillä ei olisi
ollut parturikampaamoissa niin monipuolisia ja
vaativia töitä kuin oman yrityksen pyörittämisessä oli mahdollisuus toteuttaa. Työssäoppimista ohjaavana opettajana toimi lehtori Minna
Busch.
Työssäoppimisjakso täyttyi asiakastöistä ja
yrittämiseen liittyvistä monipuolisista tehtävistä.
Yhteensä NY-yrityksillä oli 6 viikon aikana
asiakkaita 364.

TÄMÄHÄN ON MEIDÄN YRITYS

Näin me toimimme

Parturikampaamoyrittäjät Katariina Paski ja Lari
Paski (Kata Look), Reija Louhimaa (Reijan Look),
Jussi Ristiharju (Pk.Katju), Hanna Mäenpää
(Pink) olivat jokainen yhden päivän Seducoachina, jolloin he toimivat NY-yrittäjien ohjaajina/
mentoroijina.
Kokeilusta saatu palaute on erityisen tärkeää ja
siinä korostetaan työelämäyhteistyön merkittävyyttä. Yrittäjien mielestä opiskelijat onnistuivat
itsenäisessä ja liiketyömäisessä työskentelyssä
sekä töiden lopputuloksissa. He kiinnittivät huomiota niin asiakaspalveluun kuin myös työpisteen
siisteyteen, ergonomiaan ja ainemääriin.
Tärkein viesti tuleville yrittäjille oli, että ”Ajattele
aina minkälaista kohtelua itse toivoisit jos olisit
maksava asiakas”. Opiskelijat saivat palautetta
välittömästi, he saivat kysyä neuvoja ja yrittäjien
antamat kommentit olivat tärkeitä tuleville parturikampaajille.
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Opiskelijat kokivat erilaiset ohjaajat hyvänä asiana. Heidän mielestään erilaiset ohjaajat kiinnittivät
huomiota eri asioihin, yrittäjiltä sai paljon tietoa
yrittäjän arjesta ja heidän toimintatavoistaaan.
Lisäksi opiskelijoista oli mukava työskennellä
itsenäisemmin kuin koulun asiakaspalvelussa.
NY-yritysten alkutaipaleella opiskelijan tokaisema
kommentti ”tämähän on meidän yritys” sai matkanvarrella osoittaa paikkansapitävyyden. Yhteistyökokeiluun osallistuminen toi osaamista kaikille
osapuolille.
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