ohjausosaamisen koulutusta ja valmennusta aikuisten ohjaajille
sekä tukea alueen ohjauspalvelujen kehittämiseen
VERKOSTOYHTEISTYÖ AIKUISTEN OHJAUKSESSA
Keski-Suomen Opin oven aloitusseminaari 19.5.2009
Projektipäällikkö Auli Ryhänen

Päivitetty 15.5.2009

VALTAKUNNALLINEN ESR-KEHITTÄMISOHJELMA
(ESR/TL3, kansalliset rahoittajat: OPM, TEM, LH:t, TE-keskukset) :

Aikuisohjauksen koordinaatioprojekti

Alueellisen
aikuisohjauksen
kehittämien
Opin Ovi –projektit,
alueellinen moniammatillinen yhteistyö

Pedagogisen ohjaamisen kehittäminen
STUDIO –
koulutusprojekti,
aikuiskouluttajat

Ohjaustaitojen
kehittäminen
ERKKERI –
koulutusprojekti,
aikuisohjauksen
ammattilaiset
kohderyhmänä

YHTEINEN PÄÄTAVOITE :
TARVELÄHTÖISEN NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN
KEHITTÄMINEN
Sähköisten koulutusneuvonta- ja uraohjauspalvelujen
kehittäminen,
kehittämisohjelman arviointitutkimus
neuvonta- ja ohjauspalvelujen arviointikriteerien ja -mallien
kehittäminen
NUOVE neuvonta- ja ohjauspalvelujen kehittämisprojekti, valtakunnallinen

YHTEISET TULOKSET

SISÄLLÖN JA VIESTINNÄN KOORDINOINTI

Osuvuutta ja kysyntälähtöisyyttä aikuisopiskeluun tieto-, neuvonta- ja
ohjauspalvelujen kehittämisellä 2008-2013 toiminta-alueet

Valtakunnan taso;
Aikuisohjauksen koordinaatioprojekti
ERKKERI -projekti
STUDIO –projekti
NUOVE - Neuvonta- ja
ohjauspalvelujen kehittämisprojekti
Ohjauksen strateginen asema ja
tutkimus (on NUOVEn alla)

1. Koordinointi & seuranta
2. Kehittämistyön tuki ja ohjaus
3. Tiedottaminen ja tulosten levittäminen
4. Jatkuvuuden varmistaminen

(n. 7,8 M€)
(verkostoitumista alueiden sisällä ja välillä)

Aluetaso;
Aluetaso;
Aluetaso;
alueelliset Opin ovet

alueelliset
alueellisetOpin
Opinovet
ovet
n. 30, ( n. 18 M€)

Projektien yhteisenä
tuloksena on työvoiman
parempi kohtaanto.

1.
2.
3.

Strategian luominen
Verkoston luominen
Käytännön
toimenpiteet

Työelämä;
ohjaus työpaikoilla,
hakeva toiminta jne.

ERKKERI –projekti 2009 - 2011
•

ERKKERI on aikuisten ohjaus- ja neuvontatyötä tekevän henkilöstön
ohjausosaamista sekä moniammatillista verkostotyötä kehittävä projekti

•

ERKKERIn koulutukset on tarkoitettu työ- ja elinkeinohallinnossa,
aikuiskoulutusorganisaatioissa, yliopistoissa, ammattikorkeakouluissa,
aikuislukioissa, vapaan sivistystyön organisaatioissa, järjestöissä sekä
yhdistyksissä toimivalle neuvonta- ja ohjaushenkilöstölle.

•

ERKKERIä toteuttaa Jyväskylän ammattikorkeakoulun ammatillinen
opettajakorkeakoulu yhteistyössä Hämeen ammattikorkeakoulun ammatillisen
opettajakorkeakoulun, Jyväskylän yliopiston ja Työvoimaopiston kanssa.

•

ERKKERI toteutetaan Työ- ja elinkeinoministeriön ja Euroopan sosiaalirahaston
myöntämillä varoilla.

ERKKERI –koulutukset ja valmennukset
Koulutukset ovat rakenteeltaan, sisällöltään ja toteutukseltaan sellaisia, että ne
etenevät prosessina

kehittävät/vahvistavat osallistujien henkilökohtaista ohjauksen ja
neuvontatyön ohjausosaamista
mahdollistavat alueen moniammatillisen ja poikkihallinnollisen yhteistyön
liittämällä osallistujat yhteen oman alueensa Opin Ovien toimintaa ja
tukevat alueen ohjauspalvelujen kehittämistä
Liity ERKKERI@kirjeen sähköpostilistalle, saat uunituoreet
tiedot koulutusten käynnistymisestä www.opinovi.fi/erkkeri

ERKKERI –koulutukset ja valmennukset
Opinto-ohjaajan kelpoisuuskoulutus
Koulutus on asetuksen (986/1998) mukainen
Haku JAMK ja HAMK opo-koulutukseen tammikuussa 2010
Hakijalla on ammatillisten tai yhteisten opintojen opettajan kelpoisuus (986/1998, 13§
momentit 1-3, 14§, 29§) ja vähintään vuoden (12 kk) päätoiminen opetus- tai
ohjauskokemus ammatillisesta oppilaitoksesta tai ammattikorkeakoulusta.
Haku JKL yliopiston opo-koulutukseen (monimuotokoulutus) keväällä 2010
Hakijalla on ylempi korkeakoulututkinto sekä opettajan pedagogiset opinnot. Ammatillisten
oppilaitosten oppilaanohjaustehtäviin edellytetään lisäksi asianomaisen oppilaitoksen
opettajan kelpoisuus)

ERKKERI –koulutukset ja valmennukset
30 op koulutus: Aikuisten ohjaus ja neuvontatyö
Koulutuksen sisältöalueet:
-

Aikuisohjaus työelämän voimavarana, 4 op
Minä aikuisten ohjaajana, 5 op
Aikuisten uraohjaus ja neuvontatyö, 8 op
Aikuisten ohjauksen ryhmäkohtainen erityisteema, 4 op
Ohjaus- ja neuvontapalvelut alueellasi, 4 op
Aikuisten ohjaus- ja neuvontatyön kehittäminen, 5 op

Koulutus koostuu lähi- ja etätyöskentelystä (16 lähipäivää).
Kerran kuussa toteutettava lähijakso sisältää 2 päivää.
Koulutuksen kesto on n. 9 kk.
Toteutus tiiviissä yhteystyössä alueen Opin Ovi-projektin kanssa!

ERKKERI –koulutukset ja valmennukset
5 op koulutus
Koulutukset
voivat olla valtakunnallisessa haussa
voidaan räätälöidä Opin ovi-projektien tarpeeseen
voivat sijoittua eripituiselle ajanjaksolle
(räätälöidyt sopimukset)
voivat olla osa Opin ovien verkostovalmennusta

Esimerkkejä teemoista mm:
Aikuisten ohjauksen perusteet
(erilaiset painotukset mm. haasteelliset asiakkaat
tai uudelleenohjaus, hakevan toiminnan ohjaus jne.)
Monikulttuurinen ohjaus- ja neuvontatyö
Ohjaus, tasa-arvo ja sukupuolijärjestelyt
Ratkaisukeskeinen ja voimavarasuuntautunut ohjaus
Uusmedia ohjaus- ja neuvontatyössä
Erilaisuuden kohtaaminen
Ohjaustarpeen arviointi jne

Räätälöidyt koulutuksen suunnitellaan yhdessä alueen
Opin ovi-projektin kanssa tarvelähtöisesti.

ERKKERI –asiantuntijapalvelut
Alueellisille Opin ovi-projekteille:
1. Organisaatiokohtainen tuki
2. Konsultaatio tai asiantuntijatyö
Voi olla mm:
1. Opin ovi-projektien apuna verkostovalmennuksessa
(konsultointipäivät)
2. Opin ovi-tiimien tuki
3. Seminaareissa esiintyminen
4. Räätälöityjen koulutusten suunnittelu jne.

Ota yhteyttä:
ERKKERI-projekti

TE-ERKKERI-projekti

Projektipäällikkö
Auli Ryhänen, 040 594 1476,
auli.ryhanen@jamk.fi
Jyväskylän ammattikorkeakoulu / AOKK,
Jyväskylä

Projektipäällikkö
Merja Niemi-Pynttäri, 050 396 3342,
merja.niemi-pynttari@tem.fi
Työvoimaopisto, Jyväskylä

Projektivastaava
Ulla Nuutinen, 050 745 015,
ulla.nuutinen@hamk.fi
Hämeen ammattikorkeakoulu / AOKK,
Hämeenlinna
Projektivastaava
Jaana Saarinen, 014 260 1885,
jaana.saarinen@edu.jyu.fi
Jyväskylän yliopisto/Opettajankoulutuslaitos,
Jyväskylä

www.opinovi.fi/erkkeri
–siellä on kaikki!

