Tulevaisuuden urapolut

13.2.2013

– valmennusta, verkostoja ja välineitä korkeakoulutettuja ohjaaville
20.3. - 10.12.2013

Opetussuunnitelma
Vipua ja Vetoa töihin! -hanke (ESR) järjestää korkeakoulutettujen ohjaajille valmennuksen, jonka
tavoitteena on kehittää ura- ja työelämäohjauksen käytäntöjä sekä lisätä ohjausverkostojen ja menetelmien tuntemusta. Valmennuksen tarkoituksena on saattaa yhteen eri organisaatioissa
korkeakoulutettujen ohjaus- ja neuvontatyötä tekeviä ja kehittää ohjausta urapolun eri vaiheissa.
Valmennuksessa
tarkastellaan
korkeakouluopiskelijoiden
ja
korkeakoulutettujen
ohjausta
työelämätaidoissa, työllistymisessä ja urasuunnittelussa urapolun eri vaiheissa. Valmennus rakentuu
kolmen pääteemaan mukaan, joita ovat 1) korkeakoulutetut työmarkkinoilla nyt ja tulevaisuudessa 2)
työelämä- ja urataitojen ohjausmenetelmät ja -välineet 3) ohjaajana verkostossa.
Valmennus on tarkoitettu korkeakoulutettuja ohjaaville asiantuntijoille, kuten korkeakoulujen opettajille ja
ohjaajille, työhallinnon työvoimaneuvojille, koulutusneuvojille ja psykologeille sekä ammattijärjestöjen
uraneuvojille ja yksityisten ohjauspalveluiden tuottajille.
Teemat ja osaamistavoitteet (7 op)
Korkeakoulutetut työmarkkinoilla nyt ja
tulevaisuudessa (2 op)
lähijaksot 16 t
etätyöskentely noin 40 t
Työelämä- ja urataitojen
ohjausmenetelmät ja -välineet (3 op)
lähijaksot 16 t
etätyöskentely noin 60 t

Ohjaajana verkostossa (2 op)
lähijaksot 16 t
etätyöskentely noin 40 t

Teema sisältää ajankohtaista tietoa korkeakoulutettujen
sijoittumisesta työmarkkinoille, työmarkkinoiden
osaamistarpeista ja tulevaisuuden osaamistarpeiden
ennakoinnista. Teeman tavoitteena on, että ohjaaja saa uutta
tietoa käyttöönsä ja hyödyntää aktiivisesti tietoutta
paikallisista työmarkkinoista ohjaustyössään.
Teema sisältää Vipua ja vetoa töihin! -hankkeessa
kartoitettuja työelämä- ja urataitojen ohjauksen menetelmiä,
työkaluja ja hyviä käytäntöjä. Teeman tavoitteena on, että
ohjaajat pääsevät jakamaan ja kehittämään omaa
ohjausosaamistaan sekä saavat tutustuttavaksi ja testattavaksi
erilaisia ohjauksen käytäntöjä ja menetelmiä, joita voi
hyödyntää omassa työssään.
Teema sisältää verkostoihin liittyviä tehtäviä ja yhteistä
työskentelyä alueryhmissä. Teeman tavoitteena on syventää
ohjausjärjestelmän ja ohjauspalvelujen tuntemusta ja
verkostoitumista niin, että alueella toimivat ohjaajat toimivat
entistä tiiviimmin yhteisessä verkostossa ja muodostavat
moniammatillisen ohjauksen palveluketjun.

Valmennuksen toteutustapa
Valmennukseen sisältyy
- kolme valtakunnallista lähijaksoa (yhteensä 4 päivää)
- kaksi alueellista lähijaksoa (yhteensä 2 päivää)
- ohjattua verkostotyöskentelyä
- työskentelyä verkko-oppimisympäristössä
Valmennus toteutetaan 20.3. - 10.12.2013. Valtakunnalliset lähijaksot järjestetään Tampereella ja
alueelliset ryhmätapaamiset Helsingissä, Tikkurilassa, Turussa, Tampereella, Seinäjoella ja Oulussa.
Toteutussuunnitelma
Aikataulu
Lähijaksot

Sisältö

20.3.2013

Valtakunnallinen
seminaari

Valmennuksen tavoitteet
Korkeakoulutetut työmarkkinoilla

vkot 16-17/2013

Alueryhmä

Alueelliset korkeakoulutettujen ohjauspalvelut

22. - 23.5.2013

Valtakunnallinen
seminaari
(2 pv)

Työelämä- ja urataitojen ohjausmenetelmät ja välineet
Kansainväliset työmarkkinat

vkot 40 - 41/2013

Alueryhmä

Ohjaajana verkostossa

10.12.2013

Valtakunnallinen
seminaari

Yhteisvoimin tulevaisuuteen
Päätösarviointi
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Opintosuoritukset
Valmennukseen kuuluu lähipäiviin osallistumisen lisäksi ohjattua etätyöskentelyä, jossa hyödynnetään
verkko-oppimisympäristöä ja materiaalia, jonka avulla osallistujat kehittävät osaamistaan ja reflektoivat
oppimistaan ohjaajien ja toisten osallistujien kanssa. Valmennuksen päätteeksi verkostotyöskentelyn
tuloksia esitellään ja arvioidaan yhteisesti.
Todistus valmennuksesta myönnetään osallistujalle, joka on osallistunut lähijaksoille ja etätyöskentelyyn
sovitulla tavalla.

