Zoomi – sujuvia siirtymiä edistämässä (S21674)

14.4.2021

Sujuvien siirtymien edistäminen -webinaari
Tule kuulemaan, millaista kehittämistyötä sujuvien siirtymien edistämiseksi on tehty ja ottamaan rohkeasti
uudet mallit käyttöön!

Aika ja paikka: 21.4.2021-22.4.2021 webinaaripäivät
Zoomi – sujuvia siirtymiä edistämässä -koordinaatiohanke järjestää kaksipäiväisen tilaisuuden. Zoomi toimii
valtakunnallisena ESR-koordinaatiohankkeena opetus- ja kulttuuriministeriön Osuvaa osaamista toimenpidekokonaisuuden Sujuvat siirtymät -osiossa. Hanketta rahoittaa Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus
(Euroopan sosiaalirahaston (ESR) hankerahoitus). Tilaisuuteen on mahdollista osallistua vain toisena tai
molempina päivinä. 22.4.2021 järjestettävään tilaisuuteen voi osallistua joustavasti oman aikataulun
mukaan valitsemiinsa osioihin.

Kohderyhmät:
21.4.2021: Sujuvat siirtyvät -verkoston ja sujuvista siirtymistä kiinnostuneet kehittäjät ja sidosryhmät.
22.4.2021: Ammatillisen koulutuksen toimijat, kehittäjät ja sidosryhmät sekä muut teemasta kiinnostuneet.

Tavoite: Sujuvien siirtymien kehittämisen parissa työskentelevien verkostoituminen ja tiedon jakaminen
kehittäjien kesken sekä yhteistyön merkityksen esille nostaminen. Levittää tietoa kehitetyistä malleista
ammatillisen koulutuksen toimijoille ja sidosryhmille sekä rohkaista ottamaan kehitettyjä malleja osaksi
strategista toimintaa.
Ensimmäisenä päivänä saamme mahdollisuuden jakaa kokemuksiamme, oppia toisiltamme uutta, tutustua
uusiin ihmisiin sekä luoda yhteistä näkemystä Sujuvien siirtymien edistämisen kulmakivistä Monkey
Busineksen fasilitoimina. Toisena päivänä Riitta Hyppänen rohkaisee kokeilemaan uutta ja saamme kuulla
teemoittain, millaisia sujuvien siirtymien edistämiseen kehitettyjä malleja Sujuvat siirtymät -osion ESRhankkeissa on luotu. Kaikkien teemojen jälkeen on mahdollisuus keskustella teemasta jälkilöylyissä.

Tarkemmat tiedustelut
Tiina Kärkkäinen
Projektiasiantuntija, Opetushallitus
tiina.karkkainen@oph.fi
p. 029 533 1709

Maria Käkelä
Verkostokoordinaattori, SAKU ry
maria.kakela@sakury.net
p. 0500 830 710
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Ohjelma 21.4.2021
Päivän tarkoitus on kokoontua sujuvien siirtymien verkostolla jakamaan tietoa, oppimaan yhdessä ja
viettämään hauska, inspiroiva päivä yhdessä.
Mitä ja kenelle?
Tervetuloa ammatillisen koulutuksen ja sujuvien siirtymien aivan mahtava kehittäjien joukko yhteiseen
kehittämispäivään! Päivän tarkoituksena on viettää yhdessä inspiroiva ja voimaannuttava verkostopäivä,
joka rakentuu osallistujien omien kysymysten, ideoiden, osaamisten ja mallien ympärille. Päivän ytimessä
on dialogi, yhdessä ajattelu ja te, meidän aivan mahtava kehittäjien joukko.
Millä fiiliksellä, Miten?
Rennolla, yhdessä kehittämisen fiiliksellä. Ollaan tosissaan, muttei vakavissaan. Inspiroidutaan dialogista ja
yhdessä ajattelusta. Tutustutaan uusiin ihmisiin, toisiin kehittäjiin ympäri Suomea.
Päivässä mukana verkostotyötä ja dialogia fasilitoimassa Monkey Business, kenen intohimona on yhdessä
oppiminen ja dialogi. Luvassa hauska ja vauhdikas verkostopäivä, toteutettuna osallistavin menetelmin.
Katso Monkeyn Tatun ja Villen tervehdys osallistujille alla olevan linkin kautta:
https://youtu.be/yT3C1bpcetU

9.00

Virtuaaliaamukahvit ja tekniikan testaus

9.30

Yhteinen aloitus: Virittäytyminen webinaaripäivään

10.15

Tauko

10.30

Työpaja 1: Tutustuminen & oppiminen toisilta.

12.00

Lounastauko

13.00

Työpaja 2: Avoimet kysymykset

14.30

Tauko: Ajattelua ja kahvinkeittoa

15:00

Päivän yhteenveto - yhdessä

16:00

Tilaisuus päättyy

Tervetuloa!

Muutokset ohjelmaan mahdollisia.
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OHJELMA 22.4.2021
Kohderyhmä: Ammatillisen koulutuksen toimijat, kehittäjät ja sidosryhmät sekä muut teemasta
kiinnostuneet.
Tavoite: Levittää tietoa kehitetyistä malleista ammatillisen koulutuksen johtajille ja sidosryhmille sekä
rohkaista ottamaan kehitettyjä malleja osaksi strategista toimintaa.
Päivään voi osallistua joko koko päiväksi tai kuuntelemaan vain itseään kiinnostava osio.

9.00

Virtuaaliset aamukahvit

9.15

Tervetuloa

9.30

Rohkeasti kohti kokeiluja
Riitta Hyppänen

10.00

Miten uusi toiminta kiinnitetään osaksi strategista toimintaa?
Kiinni strategiaan -ryhmä

10.30

Tauko

10.45

Kehitettyjä malleja: Sujuva siirtyminen koulutukseen
Sujuvia siirtymiä koulutukseen avointen ammatillisten opintojen kautta, Avoimet
ammatilliset opinnot -hanke
Vetovoimalan ohjausmalli, Vetovoimala -hanke
VarmaStartti, VarmaStartti -hanke
Nivelohjausta esittävä malli, Tukipolku -hanke

11.30

Tauko/jälkilöylyt

11.45

Tauko jatkuu/lounas

12.15

Kehitettyjä malleja: Sujuvien siirtymien ohjaus koulutuksen aikana
HOKS-muistilistaperhe, SOPU- Sujuvat omat polut -hanke
#valmennuspilotti-malli, #Hyvinvoiva amis -hanke
Uraohjauksen malli - oikeita asioita oikeaan aikaan, KETTU- Ketterä uraohjaus osaksi
ammatillista koulutusta -hanke

13.00

Tauko/jälkilöylyt
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Kehitettyjä malleja: Varhainen puuttuminen ja keskeyttämisen tuki
Jatkuvaan hakeutumiseen liittyvä malli, Tukipolku -hanke
Kohdaten ja kohdentaen -toimintamalli, Vamos 2. aste - opintoihin kiinnittyminen, läpäisy
ja pudokkuuden ehkäisy -hanke
UraValma -yhdenlainen perustaitojen tukemisen malli, Perusta- perustaidot hallussa hanke

13.55

Tauko/jälkilöylyt

14.10

Kehitettyjä malleja: Sujuva siirtyminen työelämään ja jatko-opintoihin
NOPSA-malli, NOPSA – Nopea ammatillinen väylä työelämään -hanke
Osaamisidentiteetti, Osaamismatkalla-konseptin esittely, Osaamismatkalla -hanke
Valmistuvat kiinni työelämään ja jatko-opintoihin, Yritys-Hunter -hanke

14.45

Yhteiset jälkilöylyt ja kiitossanat

15.15

Tilaisuus päättyy

Tervetuloa!

Muutokset ohjelmaan mahdollisia.

