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Syksy 2020
TERVETULOA OMNIAAN TYÖPAIKKAOHJAAJILLE
TARKOITETTUIHIN KOULUTUKSIIN!
Työpaikkaohjaajana pääset ohjaamaan opiskelijaa työpaikalla, kehittämään
työyhteisöäsi ja kouluttamaan tulevaisuuden ammattilaisia.
Syksyn aikana järjestämme työpaikkaohjaajille lähi- ja verkkokoulutuksia,
joissa saat tietoa ja välineitä ohjaukseen. Koulutukset ovat maksuttomia.

VERKKOKOULUTUSTA
Ohjaan.fi -valtakunnallinen sivusto
Tukea työpaikkaohjauksen arkeen ohjaan.fi -sivustolta

eOhjaan.fi -valmennus Ohjaan.fi -sivustolla (itsenäinen verkkovalmennus)
eOhjaan.fi on itsenäisesti suoritettava verkkovalmennus. Valmennuksen tavoitteena on tutustua
työelämässä oppimisen ohjaukseen ja saada välineitä
sen toteuttamiseksi. ohjaan.fi/verkkovalmennus

Työelämässä oppimisen ohjaaminen –
ohjattu verkkokoulutus (n.8 h)
Koulutuksen käytyäsi tiedät, miten työelämässä oppimista suunnitellaan, ohjataan ja arvioidaan.
Kaikki oppiminen tapahtuu verkossa. Perehdyt materiaaliin itsenäisesti sekä valmistaudut ja osallistut
kahteen verkkokeskusteluun. Verkkokeskustelut vetää kouluttaja ja niihin osallistuvat kaikki koulutukseen osallistuneet. Koulutuksen suorittamiseen sinun tulee varata aikaa yhteensä noin kahdeksan
tuntia. Koulutuksen suorittamisesta saat osallistumistodistuksen.
Verkkokoulutusten aloitusajankohdat ovat
1.9., 5.10. ja 4.11.2020 (aloituspäivänä kouluttaja
lähettää sinulle tarkemmat ohjeet koulutuksen suorittamisesta)

Työpaikkaohjaajana ja arvioijana toimiminen 30 osp
Koulutuksen tarkoituksena on harjaantua työelämässä oppimisen kokonaisuuden osaajaksi. Käytyäsi
koulutuksen, tunnet ammatillisen koulutuksen työelämässä oppimisen alkuvaiheen suunnittelusta ja
sopimuksista aina osaamisen arviointiin näytössä.
Koulutus antaa sinulle kattavat valmiudet ohjata
toisen opiskelijan oppimista työpaikalla ja olla työelämässä oppimisen asiantuntija omassa organisaatiossasi.
Työpaikkaohjaajana ja arvioijana toimiminen on
kokonainen tutkinnon osa, jonka suorittamisesta
saat osatutkintotodistuksen. Osallistujalla tulisi olla
työpaikka, jossa hän voi toimia ohjaajana ja arvioijana toiselle opiskelijalle. Huomioithan, että tutkinnon osan suorittamiseen kuuluu näyttö. Koulutuksen alussa sinulle laaditaan henkilökohtainen
suunnitelma, jossa huomioidaan sinun aikaisempi
kokemuksesi työpaikkaohjaajana toimimisesta.
Koulutus toteutetaan kokonaisuudessaan verkossa.
Koulutuksen aloitusajankohta
5.10. klo 16.30–19.00 (verkossa)

LÄHIOPETUSTA
Työelämässä oppimisen ohjaaminen -koulutus Omniassa (n.8h)
Koulutuksen käytyäsi tiedät, miten työelämässä oppimista suunnitellaan, ohjataan ja arvioidaan. Koulutuksen
teemat ovat: alkuvaiheen suunnittelu, työelämässä oppiminen ja osaamisen arviointi. Koulutuksen suorittamisesta saat osallistumistodistuksen.
Koulutusten ajankohdat ovat 14.9., 20.10. ja 9.11.2020 klo 8.30–15.30. Koulutus toteutuu Omniassa,
Kirkkokatu 16 A, 02070 ESPOO

YRITYSKOHTAISTA KOULUTUSTA
Työpaikkaohjaajakoulutuksen avulla voidaan kehittää koko työyhteisön ohjauskäytäntöjä ja kaikkien osallisuutta ohjaustyössä. Mikäli yrityksenne tarjoaa tai on halukas tarjoamaan aktiivisesti työelämässä oppimisen
paikkoja opiskelijoille, teille voidaan räätälöidä oma yrityskohtainen toteutus työpaikkaohjaajakoulutuksesta
Omniassa, yrityksessänne tai verkossa. Osallistujamäärä min. 15 hlöä.

Ilmoittaudu maksuttomiin työpaikkaohjaajakoulutuksiin Avoin Omnia verkkokaupan
kautta,
kauppa.omnia.fi
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