KESKI-SUOMEN OPIN OVEN
UUTISKIRJE 2/ 2011 (16.9.2011)

MAAKUNNALLINEN OHJAUKSEN
KEHITTÄMISRYHMÄ PERUSTETTU

Syksyinen tervehdys!
Tässä uutiskirjeessä kerromme Keski-Suomen
Opin oven sekä siihen läheisesti liittyvän Aikuisohjausta paikallisesti -projektin ajankohtaisista kuulumisista.

Maakunnan yhteistyöryhmän Osaamis- ja
työllisyystyöryhmän alaisuuteen on
perustettu Maakunnallinen ohjauksen
kehittämisryhmä. Ryhmän tehtävänä on
ohjauksen strateginen kehittäminen ja
koordinointi.

UUSI NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELU
AVATAAN 19.9.2011

Ryhmän kokoonpanoon voi tutustua Opin
oven nettisivulla www.opinovi.fi/keski-suomi
-> ajankohtaista

Keski-Suomessa avataan uusi neuvonta- ja
ohjauspalvelu aikuisille. ”Opin ovi Keski-Suomi” on tarkoitettu henkilöille, jotka etsivät
tietoa koulutusmahdollisuuksista, haluavat
vaihtaa alaa tai kehittää ammatillista osaamistaan. Palveluun voi soittaa tai lähettää
sähköpostia.
Kokeilun aikana ohjausrenkaassa ovat
mukana seuraavat organisaatiot:
* Jyväskylän aikuislukio
* Jyväskylän aikuisopisto
* Jyväskylän ammattikorkeakoulu
* Jyväskylän kristillinen opisto
* Jyväskylän TE-toimisto
* Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto
* Pohjoisen Keski-Suomen oppimiskeskus
Opin ovi Keski-Suomi -puhelinpalvelu on
avoinna maanantaista torstaihin klo 11-17.
Puhelinnumero on 020 690 142.
Sähköpostia voi lähettää osoitteeseen
keski-suomi@opinovi.fi.
Palvelu avataan maanantaina 19.9.2011 ja
sitä kokeillaan helmikuun 2012 loppuun
saakka.

AIKUISKOULUTUSVAIHTOEHDOT ESILLÄ
ELINIKÄISEN OPPIMISEN JA OHJAUKSEN
VIIKOLLA
Elinikäisen oppimisen ja ohjauksen viikkoa
vietetään viikolla 40 teemalla ”Innostu
oppimaan - tee elämäsi löytöretki ”.

Teemaviikkoon liittyen aikuiskoulutuksen eri
vaihtoehtoja on esillä 4.10.2011 klo 14-18
Jyväskylän kaupunginkirjastolla.
Tapahtumassa ovat paikalla Jyväskylän
alueen aikuiskoulutusta tarjoavat
oppilaitokset ja Jyväskylän TE-toimisto.
Henkilökohtaisen ohjauksen lisäksi luvassa
on mm. tietoisku opiskelun rahoitusvaihtoehdoista, tutustumista verkko-opiskeluun
sekä Jyvässeudun vuoden aikuisopiskelijan
julkistaminen ja palkitseminen.

AIKUISOHJAUSTA PAIKALLISESTI -PROJEKTI
PÄÄTTYMÄSSÄ

Aikuisohjausta paikallisesti -projekti päättyy
31.10.2011. Eri seuduilla toteutettujen
pilottien kautta saatuja kokemuksia
hyödynnetään jatkossa maakunnallisessa
aikuisohjauksen kehittämistyössä, jota jatkaa
Keski-Suomen Opin ovi -projekti.

OPINPAIKKA 2.-3.11.2011 JYVÄSKYLÄSSÄ

Opinpaikassa kohtaavat aikuisten ohjauksen
ammattilaiset, päättäjät ja vaikuttajat.
Tapahtumassa tehdään valtakunnallisesti
näkyväksi aikuisohjauksen kehittämistyön
tuloksia ja rakennetaan tulevaisuutta.
Lue lisää ja ilmoittaudu mukaan!

KESKI-SUOMEN OPIN OVI -PROJEKTI LLE
JATKORAHOITUS

Keski-Suomen Opin ovi -projektille on
myönnetty jatkorahoitus vuoden 2012
loppuun saakka. Projekti keskittyy loppuaikana ohjauspalvelumallin pilotointiin,
toiminnan vakiinnuttamiseen sekä
aikuisohjauksen linkittämiseen osaksi
elinikäisen ohjauksen kokonaisuutta ja osaksi
Keski-Suomen ennakointiprosessia.

Kehittämisterveisin,
Eeva Mäkinen, Maija-Liisa Siitari ja
Marleena Ahonen

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Lisätietoja:
Keski-Suomen Opin ovi ja Aikuisohjausta paikallisesti -projektit
www.opinovi.fi/keski-suomi

