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EKA Opin Ovi -projektin toteuttajat
Hallinnoija ja osatoteuttajat:
• Etelä-Karjalan aikuisopisto AKTIVA
• Etelä-Karjalan kesäyliopisto
• Jaakkiman kristillinen opisto
• Saimaan ammattikorkeakoulu
Verkostojäsenet ja toimijaverkosto:
•
•
•
•
•
•

Etelä-Karjalan oppisopimuskeskus
Työ- ja elinkeinotoimisto Lappeenranta ja Imatra
Lappeenrannan teknillinen yliopisto
Etelä-Karjalan alueen aikuiskoulutusta ja -ohjausta tarjoavat oppilaitokset
Lappeenrannan ja Imatran seudun yrityspalvelut
Etelä-Karjalan alueen yritykset ja organisaatiot

Mitä on saatu aikaan?
Konkreettisemmasta abstraktimpaan:
• Aikuiskoulutusesite - käytännön työkalu ohjaajille ja neuvojille
• Verkoston yhteystietolista neuvojille ja ohjaajille
• Iloa ohjaukseen, voimaa verkostosta -koulutukset TNO-henkilöstölle
• STUDIO-, koulutusta opettajille ja kouluttajille:
•
•
•

Sosiaalisen median käyttö aikuiskoulutuksessa 5 op - talvi 2010 - 2011
Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 5 op - kevät 2011
Työelämäosaamisen yhteistyötaidot 5 op – kevät 2012

• ERKKERI-koulutusta neuvojille ja ohjaajille
•
•

Aikuisohjauksen perusteet 5 op – kevät 2011
Aikuisten ohjaus- ja neuvontatyö 30 op – marraskuu 2011 - kesäkuu 2012

• Osallistuminen Opin Ovi –verkoston valtakunnallisiin tapahtumiin
•
•
•
•

Erilaiset oppijat –teematyöryhmä
Sähköisten palveluiden teematyöryhmä
Monikulttuurinen ja maahanmuuttajien ohjaus
Opin Ovi –klinikat

Mitä on saatu aikaan?
• Aloitus- ja päätösseminaari
• Neljän teemaseminaarin sarja:
•
•
•
•

Monikulttuurisuus ja maahanmuuttajien aikuisten ohjaus ja neuvonta
Erityinen tuki aikuisohjauksessa
Aikuisten tarvelähtöinen uraohjaus ja neuvontatyö
Ohjaajien ja neuvojien ensimmäiset syyspäivät

• Kehittämisryhmien työskentely:
•
•

koulutukseen hakeutumisvaiheen prosessikuvaukset
oman organisaation ohjauksen ja neuvonnan kehittäminen sekä ohjausprosessin kuvaaminen

• Aikuiskoulutusta tarjoavien oppilaitosten ja työhallinnon TNOhenkilöstön välinen verkosto
• Koottu yhteen alueen ohjaajia, neuvojia, kouluttajia ja opettajia
aikuisohjauksen äärelle!
• Keskustelua eri yhteyksissä aikuisten ohjauksesta ja neuvonnasta
sekä aikuisen oppijan tuen tarpeesta!
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EKA Opin Ovi –projektin omiin tilaisuuksiin osallistunut
yhteensä 95 eri henkilöä.

Jää elämään projektin jälkeen
• Organisaatio- ja oppilaitostasolle projektin aikana
kehitetyt ohjauksen ja neuvonnan toimintamallit ja
ohjausprosessit
• Tuloksena entistä parempaa ja asiakaslähtöisempää palvelua
aikuisopiskelijalle niin hakeutumis- kuin opiskeluvaiheessakin

• Aikuiskoulutusesite - päivitysmahdollisuus!
• Ohjaajien ja neuvojien yhteystietolista
• Ohjaajien ja neuvojien syyspäivät
• Yhteystietojen ylläpito ja päivitys samalla
• Etelä-Karjalan aikuisopisto AKTIVA järjestää syksyllä 2012
• Kiertävän isännyyden periaatteella jatkossa joka syksy

• Verkosto!!

