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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Puualan perustutkinto OMAN PERHEEN YRITYKSESSÄ

Näin me toimimme

OMAN PERHEEN YRITYKSESSÄ
Ammatilliset tutkinnon osat:
Puualan perustaidot
Puusepänalan tuotantotoiminta
Huonekaluteollisuus
Rakennuspuusepänteollisuus
Vapaasti valittavia opintoja
Puuseppä
Opiskelijan perheessä on puusepänalan yritys.
Siellä tehdään pääosin huonekaluteollisuuden
käyttämiä runkoja. Ensimmäisen vuoden keväällä hyvin alkaneisiin opintoihin ilmestyi ongelmia ja hankaluudet aiheuttivat sen, että hän
aikoi jopa keskeyttää opinnot.
Kun asiaa pohdittiin, opiskelija itse oli aloitteellinen ja kysyi mahdollisuutta työssäoppimiseen
perheyrityksessä. Opintojen suorittamista
lähdettiin suunnittelemaan ja mukana oli myös
toisessa Sedun opetuspisteessä kokeiluja
toteuttaneet opettajat.

Työssäoppimisen

Muita opintoja yhteensä 13 ov:
Geometria ja trigonometria, ammattimatematiikka,
mekaniikka ja sähköoppi, kemia ja lämpöoppi ja
koneistustekniikan opinnot ohjaa toisen opetuspisteen opettaja. Oppimisessa käytetään Moodlea. Nämä sisältyvät osittain puualan perustaitoihin.

laajennus
1...60 opintoviikkoa

Lisäksi tieto- ja viestintätekniikka, yhteiskunta-,
yritys - ja työelämätieto, tiedonhankinta ja ammattiviestintä, viestintä ja kulttuuri, opinnäytetyö ja
työelämä ja terveystieto opiskellaan laajennetun
työssäoppimisen jaksolla. Opinnot ovat vielä
kesken, suunnitelmissa valmistuminen toukokuussa 2012.

Laajennettu työssäoppiminen sijoittuu ajalle
23.4.-29.5.2010 ja 10.8.-8.11.2010 sekä
9.11.2010-31.5.2012.
Laajennetun työssäoppimisen suunnitelmassa
on yhteensä 60 ov ammatillisia tai ammattitaitoa täydentäviä tutkinnon osia. Työssäoppimiseen on yhdistetty myös ATTO-opintoja. Osa
opinnoista opiskellaan moodleoppimisalustalla.
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