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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Tekstiili– ja vaatetusalan perustutkinto

TAVOITTEENA TEATTERIALA

Näin me toimimme

TAVOITTEENA TEATTERIALA
Vaatetusompelija
Kosovolaissyntyinen
opiskelija on valmistunut jo aiemmin parturikampaajaksi. Hän oli
hakenut opiskelupaikkaa keväällä 2011
tekstiili- ja vaatetusalan
perustutkintoon. Kahden tutkinnon suorittamisen jälkeen hänellä
olisi haaveena työllistyä
teatterialalle.

Toukokuussa 2011 hän oli työharjoittelussa
Morsiussalonki RosAmorissa Seinäjoella. Työharjoittelujakson jälkeen työnantaja oli erittäin
tyytyväinen, koska nuori nainen oli osoittautunut oma-aloitteiseksi ja ahkeraksi tekijäksi.
Heti tekstiili– ja vaatetusalan opintojen alussa
hänelle ehdotettiin laajennettua työssäoppimista. Opintojen tunnustamisella opinnot sujuisivat
kahdessa vuodessa. Ensimmäinen jakso kesti
koko ensimmäisen, kuuden viikon jakson ajan,
15.8.-20.9.2011.

Laajennettu työssäoppiminen toteutui Morsiussalonki RosAmorissa. Opinnot sisällytettiin Tekstiilija vaatetusalan perusosaaminen- tutkinnon osan
(10 ov) Työskentely vaatetusalalla 4 ov (7 ov)
osuuteen. Opetussuunnitelmassa kyseinen tutkinnon osa on suunniteltu toteutettavaksi kokonaisuudessaan lähiopetuksena.
Koululla opintoihin
kuului Vaatetusalan
materiaaleihin tutustuminen 1 ov (yhteensä
3 ov). Opettaja suunnitteli ja järjesteli lähijaksojen oppimistilanteita niin että opiskelija
ehti mukaan.

Työssäoppimisen
laajennus
1...60 opintoviikkoa

Opiskelija halusi nimenomaan opiskella
nämä opinnot lähijaksona, vaikka niidenkin opiskelu työssäoppien olisi ollut mahdollista.

Koulutuskeskus Sedu
Laajennettua työssäoppimista kertyi 4 opintoviikkoa. Työpaikalla hän oli kolme päivää viikosta ja kaksi päivää hän opiskeli koulussa
lähiopetuksen tunneilla.
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