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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Pintakäsittelyalan perustutkinto SUORAAN TYÖHÖN

SUORAAN TYÖHÖN
Maalari
Pintakäsittelyalan opiskeli
ja on ns. toisen tutkinnonsuorittaja. Opinnot valmistuvat kahdessa vuodessa
opintojen tunnustamisen
avulla. Työssäoppimispaikkana hänellä oli yksityinen, pienehkö maalausliike.
Opiskelijalla laajennetun
työssäoppimisen perusteena oli hyvin sujunut
työssäoppiminen. Laajennettu työssäoppimisjakso sijoittui 24.11.-17.12.2010. Opintoviikkoja
kertyi neljä ja ne liittyivät Saneerausmaalausopintoihin.
Hän on esimerkki opiskelijasta, jonka opinnot
sujuvat hyvin, joka osoittaa osaamisensa työnantajalle ja joka pyritään viemään ”käsistä”.
Laajennetun työssäoppimisen avulla saadaan
joustoa opintojen suunnitteluun ja samalla
voidaan huomioida opiskelijan omia vahvuuksia ja toiveita. Tavoitteena oli työllistyminen
kyseiseen yritykseen valmistumisen jälkeen ja
hänet toivotettiinkin tervetulleeksi töihin valmistuttuaan.
Yrittäjät toivovat usein jatkoa työssäoppimiselle, jos kokemukset opiskelijasta ovat myönteisiä. Ohjaavan opettajan mielestä yhtämittaisen
jakson pituus voisi laajentua nykyisestä 6 viikosta jopa 15 viikkoon. Laajennettu työssäoppiminen edistää yksilöllisten opintopolkujen
mahdollistumista.

Näin me toimimme

Laajennettu työssäoppiminen
Laajennetun työssäoppimisen kokeiluja on toteutettu Opetushallituksen rahoituksella eri puolella
Suomea 25 koulutuksenjärjestäjän toimesta vuosina 2008-2012. Koulutuskeskus Sedun toimijana
valtakunnallisessa Toplaaja-verkostossa on SeTREENI – laajennetun työssäoppimisen kokeiluhanke.
Työssäoppimisen
laajennus
1...60 opintoviikkoa

Kuvassa Nina Eskola Pirkosta, Sirkka Hulkkonen
Omniasta, Laila Bröcker Variasta ja Anne Kytömäki Koulutuskeskus Sedusta.
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