OHJAUS ERILAISISSA
OPPIMISYMPÄRISTÖISSÄ
Täydennyskoulutus 15 op
2019-2020

Koulutuksen suositeltava kohderyhmä:
Ammatillisen koulutuksen opettajat, työpaikkaohjaajat, opinto-ohjaajat,
erityisopettajat, kuraattorit ja muut ammatillisen koulutuksen toimijat ja
kehittäjät.
Koulutuksen kesto:
Elokuu 2019–toukokuu 2020
Koulutuksen sisältö ja laajuus (15 op):
•
Orientaatio – koulutuksen keskeiset tavoitteet ja sisällöt (1 op)
•
HOKS – Henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelma (2 op)
•
Ohjaus erilaisissa oppimisympäristöissä (4 op)
•
Ohjausosaamisen syventäminen (3 op)
•
Kehittämistehtävä (5 op)
Koulutuksen rakenne ja suoritustavat:
Koulutus koostuu lähi- ja etäopetuksesta, oppimistehtävistä sekä
yksilö-, pari- tai pienryhmätyönä tehtävästä kehittämistehtävästä.
Opiskeluun sisältyy myös opintojen sekä kehittämistehtävän ohjaus.
Koulutuksesta voi suorittaa myös osan oman kiinnostuksen ja
tarpeiden mukaisesti.
Ilmoittautuminen:
Sitovat ilmoittautumiset koulutukseen 15.5.2019 mennessä.
www.ulapland.fi/koke -> Koulutuskalenteri, tai suoraan
ilmoittautumislomakkeella tämän linkin kautta.
Koulutus on maksuton.
Koulutuksen järjestää:
EPPA – Erilaisia polkuja pitkin ammattiin -hanke
Koulutus- ja kehittämispalvelut, Lapin yliopisto

OPINTOJAKSOKUVAUKSET
ORIENTAATIO - KOULUTUKSEN KESKEISET TAVOITTEET JA SISÄLLÖT
1 op, elokuu 2019
Toteutustapa: Lähipäivä ja ennakkohtehtävä
Sisällöt: 		
Orientaatio koulutukseen ja kehittämistehtävään 			
		Opettajuuden muutos
HOKS - HENKILÖKOHTAINEN OSAAMISEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA
2 op, syyskuu 2019
Toteutustapa: Kaksi lähipäivää ja oppimistehtävät
Sisällöt: 		
Mitä on HOKS, miten HOKS tehdään ja miksi?			
		
Tarveperustaisuus ja opiskelijan erityisyyden huomioiminen
		Tulevaisuusohjaus
OHJAUS ERILAISISSA OPPIMISYMPÄRISTÖISSÄ
4 op, lokakuu-joulukuu 2019
Toteutustapa: Lähipäivät, webinaarit ja oppimistehtävät
Sisällöt: 		
Oppimisympäristön erityispiirteet ja ohjaus
		
Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen
		
		
Opiskelija perehtyy valintansa mukaan kahteen 			
		oppimisympäristöön:
		
- Digiohjaus ja digitaaliset oppimisympäristöt 2 op
		
- Työpaikalla tapahtuva oppiminen ja ohjaus 2 op
		
- Kansainväliset oppimisympäristöt ja ohjaus 2 op
		
- Korkea-asteen opintoja kohti 2 op
		
- Matkalla yrittäjäksi 2 op
		
- Tuetut työpajat oppimisympäristönä 2 op
OHJAUSOSAAMISEN SYVENTÄMINEN
3 op, marraskuu 2019–maaliskuu 2020
Toteutustapa: Webinaarit, oppimistehtävät
Sisällöt: 		
Osallistuminen vähintään kolmeen teemaan:
		
- Ryhmäytymisen menetelmät erilaisissa ympäristöissä
		
- Työelämän projektit – ohjaajasta mentoriksi ja kehittäjäksi
		
- Työelämän muutos ja tulevaisuusohjaus
		
- Kulttuurisensitiivisyys ja kansainvälisyyden monet muodot
		
- Muuttuva opetus- ja ohjaustyö, ohjauksen voimavarat
		
- Erityisen tuen (nepsy ym.) opiskelijan ohjaaminen
KEHITTÄMISTEHTÄVÄ
5 op, elokuu 2019–toukokuu 2020
Toteutustapa: Yksilö, pari- tai pienryhmätyöskentelynä
Sisällöt: 		
Raportoitu kehittämistehtävä valitusta oppimisympäristöstä
		
Osallistuminen HEKS-keskusteluihin ja kehittämistehtävän 		
		ohjaukseen
		
Kehittämistehtävän esittely päätöstilaisuudessa toukokuussa
(Muutokset opintojaksoihin mahdollisia)

Ohjaus erilaisissa oppimiympäristöissä -täydennyskoulutus on EPPA
– Erilaisia polkuja pitkin ammattiin -hankkeen suunnittelema ja
toteuttama yliopistollinen täydennyskoulutus, jonka tavoitteena
on uudistaa opiskelijan ohjausta.
Koulutuksessa kehitetään ohjausvalmiuksia ja -osaamista toimia
erilaisissa oppimisympäristöissä huomioiden mm. digitaalisuuden,
työpaikkojen, kansainvälisten oppimisympäristöjen sekä korkeakoulutuksen tuomat mahdollisuudet. Lisäksi koulutuksessa
perehdytään opiskelijan aiemmin hankkiman osaamisen
tunnistamiseen ja tunnustamiseen, mikä osaltaan nopeuttaa
opiskelijoiden siirtymistä työelämään tai jatko-opintoihin.
Muita tärkeitä koulutuksen teemoja ovat valmiuksien lisääminen
opiskelijan henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman
(HOKS) suunnitteluun sekä yhteistyöhön eri nivelvaiheissa
työelämän kanssa ja eri kouluasteiden välillä.

Lähde kehittämään ohjaustaitojasi yhdessä muiden ammatillisen
koulutuksen asiantuntijoiden sekä EPPA-toimijoiden kanssa!
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EPPA-hankkeessa (Erilaisia Polkuja Pitkin Ammattiin) pilotoidaan ammatillista koulutusta uudistavia oppimis- ja ohjauspolkuja. Hankkeessa ovat mukana Lapin koulutuskeskus REDU, Lapin ammattikorkeakoulu ja Lapin yliopisto. Hankkeen
rahoittajina toimijat Euroopan sosiaalirahasto, Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Lapin yliopisto ja Lapin ammattikorkeakoulu. Tukipäätöksen on tehnyt Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus.

www.redu.fi/eppa

