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Joulukuu 2019
Tämä uutiskirje kokoaa yhteen ajankohtaisimmat ja tärkeimmät
asiat Zoomi-verkoston hankkeiden toiminnasta ja kehitetyistä
koulutuspolkuja sujuvoittavista malleista. Uutiskirje ilmestyy joka toinen
kuukausi. Tämän uutiskirjeen teemana on uudistuvat oppimisympäristöt ja
digitaaliset ratkaisut. Lisäksi uutiskirjeessä kerrotaan muista
ajankohtaisista aiheista.
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OSATA-hankkeen tulokset yhdelle sivulle koottuna
OSATA – Osaamispolkuja tulevaisuuteen hanke päättyy vuoden 2019 lopussa.
Hankkeessa on tuotettu ohjaajille ja opettajille työkaluja ja toimintamalleja
ohjaustyön tueksi. Ammatilliset oppilaitokset voivat hyödyntää malleja
opiskelu- ja urasuunnitteluvalmiuksien toteuttamisessa ja HOKS-prosessien
tukena. OSATA-hankkeen materiaalit on kehitetty tukemaan
osaamisidentiteetin kehittymistä ja aktiivista toimijuutta opintojen
alkuvaiheesta lähtien, jatkokoulutusvalintaan ja työelämään siirtymiseen
saakka.

Lue lisää

Kohti valtakunnallista palvelua
Avoimet ammatilliset opinnot -palvelun tarjonta kasvaa ja palvelua kehitetään
aktiivisesti Avoimet ammatilliset opinnot -hankkeessa. Palveluun on syksyn
aikana tullut mm. uusia opintoja sekä ominaisuuksia. Hankkeen tavoitteena on
selvittää, mitä AAVA-hankkeessa vuosina 2015 - 2018 kehitetyn palvelun laaja
valtakunnallinen käyttöönotto edellyttää testaamalla palvelun käyttöönottoa
ammatillisten oppilaitosten laajassa kumppanuusverkostossa. Tavoitteena on
kehittää niitä sujuvia siirtymiä edistäviä toimintamalleja ja yhteistyömuotoja,
joissa hyödynnetään avointen ammatillisten opintojen palvelua.
Onko sinulla ajatuksia, miten palvelua tulisi kehittää? Haluatko jakaa omat
käyttäjäkokemuksesi? Vastaa lyhyeen kyselyyn
Katso video Avoimista ammatillisista opinnoista
Seuraa Facebookissa Avoimet ammatilliset opinnot -ryhmää

Lue lisää
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NOPSA-Nopea ammatillinen väylä työelämään -hankkeen 3-vuotinen toiminta
päättyi 31.10.2019. Hankkeen tuloksena syntyi toimintamalleja ja hyviä
käytänteitä siirtymän sujuvoittamiseksi ammatilliselta toiselta asteelta
ammattikorkeakouluun. Sekä valtakunnallisesti että alueellisesti
hyödynnettävät mallit kehitettiin ja pilotoitiin alueellisissa NOPSA-tiimeissä
sekä HAMK ja TAMK ammatillisten opettajakorkeakoulujen yhteistyönä.
Toimintamallit ja hyvät käytänteet on tallennettu Arjen arkki menetelmäpankkiin ja ne löytyvät hakusanalla ”NOPSA” menetelmäpankista.
Tutustu hankkeessa tuotettuun NOPSA-oppaaseen, jossa on kehittämistyön ja
toimintamallien esittelyjen lisäksi arvioitu hankkeen tavoitteiden toteutumista
ja tuloksellisuutta sekä audiovisuaaliseen hankkeen loppuraporttiin.

Lue lisää

Uraohjauksen malleja ja käytänteitä ammatillisissa
oppilaitoksissa
Ammatillisen koulutuksen lainsäädännön uudistuttua vuoden 2018 alusta on
oppilaitoksissa laadittu uudenlaisia uraohjauksen malleja, joiden keskiössä on
opiskelija henkilökohtaistamisprosessi. Uraohjausta toteutetaan
ammatillisessa koulutuksessa kuitenkin monien eri ammattilaisten voimin ja
monella eri tavalla. Siksak-elämän uraohjausta -kirjan idea syntyi
uraohjaushankkeiden parissa työskentelevien tarpeesta kuvata uuden
ammatillisen koulutuksen uraohjausta ja jakaa malleja uraohjausta tekeville
oman työnsä tueksi. Julkaisussa kuvataan kahdeksan oppilaitoksen
uraohjauksen malleja ja käytänteitä. Julkaisu on tehty yhteistyössä OSATA-,
UraOn- ja Kettu-hankkeen toimijoiden kanssa.
Raudasoja A., Heino S. (Toim.) (2019). Siksak-elämän uraohjausta. HAMKin ejulkaisuja, Hämeen ammattikorkeakoulu.

Lue lisää
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Ajankohtaista koordinaatihankkeesta
Zoomin syksyn alueelliset koulutukset järjestettiin teemalla uudistuvat
oppimisympäristöt ja digitaaliset ratkaisut oppimisen ja sujuvien siirtymien
tukena. Turussa, Mikkelissä, Oulussa ja Helsingissä järjestetyissä koulutuksissa
käytiin aktiivista keskustelua muun muassa esiteltyjen mallien
juurruttamisesta ja levittämisestä. Osallistujat kokivat saaneensa uusia
ideoista ja työkaluja oman työn tueksi.
Aamupäivällä asiantuntijoiden puheenvuorot avasi Tomi Ahokas
Opetushallituksesta otsikolla Valtakunnalliset digitaaliset palvelut koulutuksen
järjestämisen tukena. "Tutkinnon perusteiden muodostamaa kokonaisuutta
tulee kehittää yhä vahvemmin rinnakkain koulutuksen järjestämisen tueksi
suunniteltujen digitaalisten palveluiden kanssa." Toteaa Tomi Ahokas
Opetushallituksesta.
Seuraavana Minna Taivassalolta kuultiin uudistuvista oppimisympäristöistä ja
digitaalisista ratkaisuista oppimisen tukena sekä kuultiin työelämäkumppanin
terveisiä. Iltapäivällä keskityttiin alueellisten hankkeiden vetämiin työpajoihin.
"Oppimisympäristöt ja -ratkaisut ovat tulevaisuudessa yhä monimuotoisempia
ja teknologioiden kehitys mahdollistaa entistä paremmin erilaisten oppijoiden
tarpeiden huomioimisen." Toteaa Minna Taivassalo Opetushallituksesta
Tutustu kaikkien koulutuspäivien materiaaleihin alla olevista linkeistä:
Materiaalit Turku, Materiaalit Mikkeli, Materiaalit Oulu ja Materiaalit
Helsinki
Tule mukaan kevään 2020 alueellisiin koulutuksiin, jotka järjestetään teemalla
uraohjaus ja työelämään kiinnittyminen. Lisätietoja koulutuksista lähiviikkojen
aikana.
Rauhallista joulun aikaa toivottaa
Zoomi-tiimi

Lue lisää

5/8

Hankkeissa kehitettyä
DUDE yhdistää nuoret digitalisaatio-osaajat työelämän pariin!
DUDE:ssa nuoret koulutustaustasta ja elämäntilanteesta riippumatta
pääsevät kokemaan aitoa työelämää IT-ammattilaisten tuella! Löydä omat
digi-vahvuutesi! Lue lisää.

Mikä ihmeen osaamisidentiteetti? OSATA-hanke on nyt julkaissut
kaksi videota aiheesta.
Osaamisidentiteetti opiskelijoille: Tulevaisuuden taidot (Youtube)
Osaamisidentiteetti opettajille ja ohjaajille: Osaamisen aika (Youtube)

Työvälineitä opiskelijoiden yhteistoiminta- ja työelämävalmiuksien
ohjaamiseen
OSATA-hanke on tehnyt yhteistyötä Turun ammattikorkeakoulun kanssa
Duunipolulla-hankkeessa. Hankkeessa kehitettiin toiminnallisia menetelmiä
ammatillisessa koulutuksessa olevien nuorten yhteistoiminta- ja
työelämävalmiuksien tukemiseksi. Menetelmistä julkaistiin opas ammatillisten
oppilaitosten käyttöön.
Outi Linnossuo & Marju Lindholm (2019) Duunipolulla – Työvälineitä
ammatillisessa koulutuksessa olevien nuorten yhteistoiminta- ja
työelämävalmiuksien ohjaamiseen. Turun ammattikorkeakoulun
oppimateriaaleja 127.
Lisätietoa Duunipolku-hankeesta

Päättyneissä hankkeissa kehitettyä
Kylmä keikka -peli
Lapin AMK:n toteuttama Kylmä keikka - tiedä tai tuhoudu
tiedonhankintapelissä on elementtejä seikkailu- ja pakohuonepeleistä. Pelissä
opiskelijalla tai ryhmällä on 60 minuuttia aikaa estää napajäätiköiden
sulaminen ja sen myötä vedenpaisumus. Lue lisää.

Osaajia työelämään -verkko-oppimisympäristö
Osaajia työelämään -verkko-oppimisympäristö on tarkoitettu toisen asteen
ammatillista tutkintoa suorittavien opiskelijoiden työnhakutietojen
vahvistamiseksi ja työnhaun käynnistymisen tueksi. Opiskelija voi suorittaa
yhteisen, pakollisen Työelämämässä toimiminen -tutkinnon osan Osaajia
työelämään -verkko-oppimisympäristössä. Lue lisää.

Lapin koulutusneuvonta
Lapin koulutusneuvonta -palvelussa verkkoneuvojat auttavat, kun henkilö
miettii vaihtoehtoja koulutukseen, työhön ja tulevaisuuteen. Mietinnässä voi
olla ammatillinen koulutus, lukio tai korkeakoulu, oppisopimus tai töiden haku.
Askarruttaa voi ammatinvalinta, alan vaihto tai
ilman opiskelupaikkaa jääminen. Lue lisää.
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Tilaisuudet ja tapahtumat
29.1.2019 Zoomi-hankkeen vertaisarviointi. Zoomin koordinoimilla Sujuvat
siirtymät -hankkeilla on mahdollisuus tuoda kehitettyjä malleja
vertaisarviointiin, jossa hankkeiden edustajat arvioivat toistensa malleja.
Paikka: Pääkaupunkiseutu (sijainti tarkentuu myöhemmin) ilmoittautuminen
8.1.2020 mennessä. Lisätietoja ja ilmoittautuminen.
26.2.2019 Zoomi-hankkeen vertaisarviointi. Zoomin koordinoimilla Sujuvat
siirtymät -hankkeilla on mahdollisuus tuoda kehitettyjä malleja
vertaisarviointiin, jossa hankkeiden edustajat arvioivat toistensa malleja.
Paikka: Jyväskylä (sijainti tarkentuu myöhemmin) ilmoittautuminen 5.2.2020
mennessä. Lisätietoja ja ilmoittautuminen.
16.4.2020 Zoomi-hankkeen asiantuntija-arviointi. Asiantuntijat arvioivat
vertaisarvioituja menetelmäpankkiin tallennettuja malleja. Paikka:
Opetushallitus, Helsinki. Lisätietoja tilaisuudesta lähiaikoina.
21.04.2020 Vaikutu! - Valtakunnallinen levittämisseminaari 2020. Paikka:
Helsinki (Hotel Kämp). Lisätietoja tilaisuudesta lähiaikoina.
22.04.2020 365/12 – Aina avoin ammatillinen oppilaitos seminaari. Paikka:
Vierailu- ja innovaatiokeskus JOKI (Lemminkäisenkatu 12 B, 20520 Turku).
Avaamme ovat tulevaisuuden ammatilliseen koulutukseen - tule
kuuntekemaan, miten mahdollistetaan opiskelu ajasta ja paikasta riippumatta!
Ilmoittautuminen avataan pian - pysy kuulolla ja seuraa
hankesivustoa. Lisätietoja ja ilmoittautuminen.
Opetushallituksen rahoittama täydennyskoulutus opetustoimen henkilöstölle:
Osaamisidentiteettiä rakentamassa – opiskelu- ja urasuunnittelutaidot
ammatillisessa koulutuksessa (9 op). Koulutus toteutetaan
samansisältöisenä Turussa, Oulussa ja Hämeenlinnassa 16.3.202011.11.2020. Ilmoittautuminen 20.2.2020 mennessä . Lisätietoja ja
ilmoittautuminen.
Digivoimaa. Koulutus kehittää nuoriso- ja ohjausalan mediakasvatus- ja
digihyvinvointiosaamista.
Kolmeen osioon jaettu 3 op:n verkko- ja lähiopiskelua yhdistelevä koulutus
järjestetään ESR-rahoitteisen Digivoimaa-hankkeen tiimoilta Järvenpäässä ja
Oulussa 13.1.–19.4.2020. Lisätietoja ja ilmoittautuminen.

Zoomi - sujuvia siirtymiä edistämässä
ZOOMI-hanke toimii valtakunnallisena ESR-koordinaatiohankkeena, joka
toteutetaan Opetushallituksen ja Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuurija urheiluliitto SAKU ry:n yhteistyönä. Koordinaatiohankkeen tavoitteena on
tukea Sujuvat siirtymät -verkoston hankkeita kokonaisvaltaisesti.

Liity Zoomi-verkoston jäseneksi lähettämällä sähköposti osoitteeseen
tiina.karkkainen@oph.fi.

Seuraa meitä:
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Opetus hallitus
Hakaniemenranta 6, PL 380
00531 Hels inki
puhelin 0295 331 000
www.oph.fi
Os oitelähde: Opetus hallituks en os oitepalvelu
Jos haluat peruuttaa tilauksen, klikkaa tästä
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