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29.10.2018

Siirtymät uudessa ajassa
Aika ja paikka: 26. – 27.3.2019 Radisson Blu Seaside, Helsinki ja Helsinki-Tallinna-Helsinki, M/S Silja Europa
Kohderyhmät: Valtakunnallisen Sujuvat siirtymät -verkoston toimijat, valtionavustushanketoimijat, ammatillisen koulutuksen kehittäjät, toteuttajaorganisaatioiden johto.
Tavoite: Seminaarin tavoitteena on tulevaisuusorientoituneesti tiedon ja näkökulmien jakaminen, tulosten
levittäminen sekä hyvinvoinnin edistäminen. Lopputuloksena syntyy ideoita hankkeiden toteutuksiin, koulutuspolkujen ja työelämään siirtymien tukemiseen sekä ammatillisen koulutuksen kehittämiseen poikkihallinnollisessa yhteistyössä.
Seminaari, ohjelmaan merkityt tarjoilut ja risteily ovat maksuttomia. Osallistujat vastaavat itse mahdollisista muista matkakustannuksista.
Sitova ilmoittautuminen 4.2.2019 mennessä: https://link.webropolsurveys.com/S/0A45A58C06FD09BA
OHJELMA
TIISTAI 26.3.2019 maissa
Päivän puheenjohtajat projektipäällikkö Sanna Pensonen ja opetusneuvos Jouni Järvinen, Opetushallitus
10:00

Aamukahvi ja ilmoittautuminen

10:30

Avaussanat ja ajankohtaista ammatillisesta koulutuksesta
Opetusneuvos Seija Rasku, opetus- ja kulttuuriministeriö

11:00

Mielellään siirtyvät – Työelämään siirtyvien opiskelijoiden mielenterveyttä haastavia ja suojaavia tekijöitä
Koulutuspäällikkö Panu Isotalo, Suomen Mielenterveysseura

11:45

Nuorten työpajatoiminta yksilöllisten koulutuspolkujen tukena
Toiminnanjohtaja Mari Ahonen-Walker, Valtakunnallinen työpajayhdistys ry

12:30 – 13:15 Lounas
13:15

Siirtymät vankilaopetuksessa
Toimialapäällikkö Arto Lehtola, Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Keuda ja kehityspäällikkö Mikko Hytönen, Rikosseuraamuslaitos

14:00

Osaaminen, oppiminen ja ihmisyyden tulevaisuus
Filosofi Maija-Riitta Ollila, Pro Sophia Oy

15:00 – 15:30 Loppusanat, iltapäiväkahvit ja siirtyminen omatoimisesti terminaaliin
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TIISTAI 26.3.2019 merellä
Tallink Silja Europa
16:45 – 17:00 Kokoontuminen Länsiterminaalin ryhmälähtöselvityksessä. Koko ryhmä saatetaan yhdessä
laivaan klo 17.00.
17:15

Hytit käytettävissä

17:30

Kokoontuminen laivan konferenssitilassa

17:30

Tervetulosanat, ohjeistus illan ohjelmasta

18:00 – 19:15 Työpajatyöskentelyä. Ilmoittaudu yhteen itsellesi mieluisimpaan pajaan.
1. Askeleet ammattiin koulutus- ja oppisopimuksilla
Hyvinvointihäärääjä Ville Virtanen
Pajassa tutustutaan Askeleet ammattiin koulutus- ja oppisopimuksen toteutuksen malliin
ja sitä tukeviin oppimispäiväkirjaan ja ohjaajan oppaaseen. Tutustuminen tapahtuu jakamalla kokemuksia oppilaitosten ja S-ryhmän liikkeiden yhteistyöstä KeskiUudellamaalla ja Keski-Pohjanmaalla.
2. Parasta osaamista opettajan tukena
Projektipäällikkö Sami Ahonen ja projektiasiantuntija Kaisa Lassila, Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradia
Tule tutustumaan uudistuvaan opettajuuteen ja siihen liittyviin kehittämisen toimintamalleihin. Työpajassa esitellään muun muassa Luotsi-opettajamallia sekä työpaikkaohjaajan perehdytysmateriaalia.
3. Monialainen ohjaus nuorten Ohjaamoissa
Projektipäällikkö Pasi Savonmäki, KESELY Kohtaamo-koordinaatiohanke ja projektipäällikkö Auli Sesay, JAMK Tessu-projekti
Työpajassa tarkastellaan monialaisen ohjauksen mahdollisuuksia nuorten Ohjaamopalveluissa. Tervetuloa mukaan kuulemaan ja jakamaan havaintoja monialaisen yhteistyön oppimisesta sekä hyviksi koetuista menetelmistä yhteistyön jatkuvaan kehittämiseen.
4. Opiskeluhyvinvoinnin paja
Verkostokoordinaattori Maria Käkelä, SAKU ry
Pajassa syvennytään opiskeluhyvinvointiin eri näkökulmista. Siellä tutustutaan liikettä- ja
työkykyä edistäviin menetelmiin sekä hyvinvoinnin vuosikelloon, joka toimii käytännön
työkaluna oppilaitoksen hyvinvoinnin rakentamisessa.
19:30 – 20:00 Kohti avointa horisonttia: ohjeistus hyvinvointia edistäviin ryhmätehtäviin
20:30

Illallinen, Grande Buffet
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KESKIVIIKKO 27.3.2019 merellä
Päivän puheenjohtajat: projektipäällikkö Sanna Pensonen ja opetusneuvos Jouni Järvinen, Opetushallitus
7:00 – 9:00

Aamiainen, Grande Buffet

9:00

Kokoontuminen laivan konferenssitilassa

9:00 – 10:00 Katseet horisonttiin: Tulevaisuuden näkymien katselmus (ryhmätehtävien esittely)
10:15 – 13:30 Työpajat
Toteutetaan kahteen kertaan samansisältöisinä kokonaisuuksina. Ilmoittaudu kahteen itsellesi mieluisimpaan työpajaan.
Kahvitauko pajojen välissä klo 11:30 - 12:15
1. Työ muuttuu – mitä sitten? Välineitä muutoksen käsittelyyn, OSATA-hanke
Projektiasiantuntija Sari Miettinen Turun yliopisto, Tulevaisuuden tutkimuskeskus
Työpajassa käydään läpi työn muutokseen ja murrokseen liittyviä keskeisiä käsityksiä. Tule etsimään tapoja, joilla ohjaaja voi käsitellä muutosta yhdessä opiskelijan kanssa.
2. Uraohjaajan anatomiaa sydämellä ja ammattitaidolla, NOPSA-hanke
Lehtori Anna Alftan ja lehtori Sanna Heino, HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu
Pajassa rakennetaan yhteistä näkemystä uraohjaajan osaamisesta keskustelun ja ryhmätyöskentelyn keinoin. Tervetuloa ratkomaan anatomista palapeliä!
3. Voimalasta vetoa toimintakyvyn kuvaamiseen sekä vahvuuksien ja erityisen tuen tarpeen tunnistamiseen, Vetovoimala-hanke
Opinto-ohjaaja Jaana Heikkinen, Ammattiopisto Luovi ja projektityöntekijä Heidi Alatalo,
Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri
Työpajassa tutustutaan perus- ja toiselle asteelle suunniteltuihin verkkopohjaisiin työkaluihin, toimintakykyarvio.fi-palveluun ja Ruori - erityisen tuen ja ohjauksen tarpeen arviointityökaluun, sekä tuotetaan ideoita niiden jalkauttamiseen ja hyödyntämiseen omassa
ohjaustyössä. Lisäksi pohditaan työkalujen mahdollisuuksia oppijan osallisuuden vahvistamiseen oman koulutuspolkunsa ja opintojensa suunnittelussa.
4. Työpaikka oppimisympäristönä -innovaatiopaja, Ammattitaitoa yhdessä-hanke,
Projektipäällikkö Ilkka Vuorikuru, Työväen Sivistysliitto TSL
Työpajassa tuotetaan vuorovaikutteisten menetelmien avulla erilaisia skenaariota työpaikalla tapahtuvan oppimisen työpaikallistamiseksi. Tavoitteena on pohtia malleja, joissa työpaikkaohjaajavetoisuudesta siirryttäisiin koko työyhteisöä liikuttavaan ohjaamisen
ja opettamisen malliin.
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5. Avoimesti verkossa, Avoimet ammatilliset opinnot -hanke
Projektipäällikkö Annina Laaksonen, Turun kaupungin sivistystoimiala
Työpajan tavoitteena on selvittää, mitä Avoimet ammatilliset opinnot -palvelun valtakunnallinen käyttöönotto oppilaitoksilta edellyttää ja mitkä toimintamallit tukevat palvelun käyttöönottoa.
13:45

Päätössanat

14:15 – 15:15 Lounas, Grande Buffet
16:00

Laiva saapuu Helsinkiin

Muutokset ohjelmaan mahdollisia.
Lisätietoja:
Ohjelmasisältö
projektipäällikkö Sanna Pensonen
sanna.pensonen@oph.fi
p. 029 533 1675

Ilmoittautumiset, käytännön järjestelyt
assistentti Nina Viitanen
nina.viitanen@oph.fi
p. 029 533 1769

