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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Turvallisuusalan perustutkinto TUTKINTO VALMIIKSI

TUTKINTO VALMIIKSI
Turvallisuusvalvoja
Turvallisuusalan opiskelijan opintojen keskeyttämisestä oli kulunut kuusi vuotta.
Tämän jälkeen hän oli työskennellyt turva-alan
töissä ja edennyt esimiesasemaan. Kun hän
jatkoi tutkintoaan valmiiksi, hän suoritti opintojaan laajennettuna työssäoppimisena nykyisen
työnantajansa palveluksessa.
Opinnot suoritettiin vanhan opetussuunnitelman mukaan eli tutkintoon ei sisältynyt ammattiosaamisen näyttöjä. Hän opiskeli seuraavat
kokonaisuudet: Vartiointi- ja palvelutoiminnot
11 ov ja Turvasuojaus 10 ov.

Näin me toimimme

Koulutuskeskus Sedussa toteutettuja laajennetun työssäoppimisen kokeiluja eri perustutkinnoissa.
Autoalan pt (Tt24 ja Ähtäri)
Kone-ja metallialan pt (Tt24 ja Ähtäri)
Turvallisuusalan pt * (Kurikka)
Elintarvikealan pt (Tt24)
Hiusalan pt (Kirkkokatu)
Laboratorioalan pt (Kirkkokatu)
Kotityö- ja puhdistuspalvelujen pt (Upankatu)
Matkailualan pt (Lapua)

Työssäoppimisen
laajennus
1...60 opintoviikkoa

Sosiaali- ja terveysalan pt (Koskenalantie)
Kuvallisen ilmaisun pt (Jurva)
Käsi- ja taide- teollisuusalan pt (Pappilantie)

Ohjauksessa käytettiin E-Taitavaa, joka on
sähköinen järjestelmä opettajan, opiskelijan ja
työpaikkaohjaajan väliseen yhteydenpitoon
matkapuhelimella tai tietokoneella työssäoppimisjakson aikana.
Laajennettua työssäoppimista ohjaavan opettajan ohjausresurssi oli kokeiluhankkeessa 1,5
h / opintoviikko. Määrä on sama kuin useimmissa perustutkinnoissa Koulutuskeskus Sedussa.

Liikealan pt (Koulukatu)
Puualan pt * (Ähtäri ja Kurikka)
Tekstiili- ja vaatetusalan pt (Tt24)
Tieto- ja tietoliikennetekniikan pt * (Lapua)
Verhoilu- ja sisustusalan pt (Kurikka)
Maatalousalan pt (Ilmajoentie)
Pintäkäsittelyalan pt (Kirkkokatu)
Sähkö- ja automaatiotekniikan pt (Kirkkokatu)
Talotekniikan pt, putkiasentaja (Kirkkokatu)
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