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Lapin koulutuksen järjestäjien koulutuskokeilukalenteri
erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden
perustutkintopaikan valinnan tueksi
Läpäisyn tehostamisen määrällisten
seurantatutkimuksien pohjalta on
Rovaniemen koulutuskuntayhtymässä (RKK:ssa) tehty vuosittain laadullinen analyysi toimipiste ja alakohtaisesti.
Toimipisteiden opiskelijahuoltotyöryhmät yhteistyössä ryhmänohjaajien
kanssa ovat antaneet selvityksen
eroamisen syistä, tätä ennen toteutuneista tukitoimista sekä kehittämisehdotukset eroamisten ehkäisemiseksi. Kehittämiskohteeksi on noussut
osuva opiskelija valinta.
Ammatillisen koulutuksen läpäisyn
tehostamishanke on nostanut osuvan

opiskelijavalinnan alueelliseksi kehittämisen kohteeksi. Samalla pyritään ehkäisemään perustutkinnossa
opiskelevien HOJKS-opiskelijoiden
eroamisia.
Läpäisyn tehostamisen hankkeen
määrälliset seurantatulokset ovat
osoittaneet RKK:n HOJKSopiskelijoiden opinnoista eroamisen
olevan yleisempiä kuin keskimäärin
koulutuksen järjestäjillä.
Lapin läänin alueella ei toimi
ammatillista erityisoppilaitosta.
Lapin koulutuksen järjestäjien
on pystyttävä vastaamaan alueensa nuorista ja nuorisotakuun
toteutumisesta.

Toiminnan tavoitteena on suunnitelmallinen koulutuskokeilujen organisoiminen Lapin läänin erityistä tukea tarvitsevien nuorten osuvan opiskelijapaikkavalinnan tueksi. Konkreettisena tavoitteena on julkaista jatkossa vuosittain
Lapin läänin alueen koulutuskokeilutarjotin perusopetuksen ja VALMAkoulutusten käyttöön.

Maanantai
Tiistai
Keskiviikko Torstai
Opiskelijoiden
Opetukseen osallistuminen
asuntolaan sijoittuminen ja tutustuminen

Perjantai
Loppuarviointi:
ryhmäkeskustelu
Ammatillisen
koulutuksen opinto-ohjaaja ja/tai
ammatillinen
opettaja

ALKUKESKUSTELU Alalle soveltuvuuden arviointia,
Ryhmäkeskustelu erilaisin menetelmin

Henkilökohtaiset
päättökeskusteluajat

Koulutuskokeilun tuotteistaminen:
koulutuskokeilun tavoite ja sisältö
Koulutuskokeilun tavoitteena on
perusopetuksesta toiselle asteen
ammatilliseen koulutukseen
yhteisvalinnassa hakeva opiskelija saa realistista tietoa koulutusalasta, opiskeluvalmiuksistaan sekä mahdollisista ohjauksen ja tuen tarpeista
perusopetuksen opettaja ja opinto-ohjaaja saavat tukea opiskelijan jatko-opintoihin ohjaamisessa
huoltajat saavat realistista tietoa
erilaisista opiskelumahdollisuuksista.
Koulutuskokeilupaketti
kesto 2-5 vuorokautta

mahdollisuus sisällyttää asuntolaharjoittelu
sisältää ryhmämuotoisen aloituskeskustelun sekä päättöarvioinnin, sekä henkilökohtaisen yksilöarviointikeskustelun.
koostuu ennalta suunnitellusta
ohjelmasta tutustuttavan alan
opetukseen osallistumisesta sekä
alalle soveltuvuuden arvioinnista
erilaisin menetelmin
toteuttajana monialainen/
moniammatillinen työryhmä
sekä tutor-opiskelijat
koulutuskokeilupaketin lomakkeet: hakulomake, taustatietolomake, arviointilomake sisältäen
mahdolliset suositukset VALMA
-koulutuksen tarpeesta

Ruokailu

Ruokailu

Ruokailu

Ruokailu

Yleisinfo; oppilaitos haltuun,
mukana tutoropiskelijat
Tutoropiskeijoiden
ohjaamana alaan
liittyvä toiminnallinen tehtävä

Asuntolassa vapaa
-ajan toiminnan
esittely, tutoropiskelijat muka- Valinnaisia Valinnaisia Valinnaisia
na.
vapaa-ajan vapaa-ajan vapaa-ajan
Asuntolassa vapaa toimintoja toimintoja toimintoja
-ajan toiminnan
esittely, tutoropiskelijat mukana

Ruokailu
Henkilökohtaiset
päättökeskusteluajat

