Ohjaan.fi -hanke

Toimijat
Koordinaattori
• Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia, oppisopimustoimisto
Kumppanit
• Helsingin kaupunki, Stadin aikuisopiston oppisopimusyksikkö, tuija.peussa@hel.fi
• Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä, oppisopimuskeskus, hilkka-leena.orava@opso.fi
• Jyväskylän koulutuskuntayhtymä, Jyväskylän oppisopimuskeskus, milja.manninen@jao.fi

• Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä, oppisopimuskeskus, paivi.ranto@keuda.fi
• Tampereen seudun ammattiopisto, oppisopimuskeskus, anne.kumpula@tampere.fi
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Päivi Kalliokoski
Projektipäällikkö
p. 040 126 7215
paivi.kalliokoski@omnia.fi

SÄHKÖINEN PALVELUVERKKO
TYÖPAIKKAOHJAAJA

DIGITAALINEN OHJAUS

OHJAAN.FI

PEDAGOGIA

OPPISOPIMUS

OHJAUSTARVE

Omnian oppisopimustoimisto
Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia

Arjen tukea työpaikkaohjaukseen
Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt valtionavustuksen
ohjaan.fi -hankkelle.

OPETTAJA
TYÖYHTEISÖ

• Keski-Pohjanmaan koulutuskuntayhtymä, Mediakeskus Lime, mika.vaisala@kpedu.fi

TYÖNANTAJA

• Keski-Pohjanmaan koulutuskuntayhtymä, oppisopimustoimisto, micaela.mattson@kpedu.fi

Sähköistä osaamista työssä
oppimiseen ja ohjaamiseen

Hanke kokoaa SÄHKÖISEN PALVELUVERKON
helpottamaan työpaikkoja työssä oppimisen
toteuttamisessa
• Uusien sähköisten palvelujen kehittäminen
oppisopimustoimintaan työpaikkojen tueksi
• Ohjaan-verkkovalmennukset ja -materiaalit
• Sähköisen on-line ohjauksen lisääminen työssä
oppimisessa
• Palveluiden tuotteistaminen ja markkinointi.
• Palveluiden kokoaminen Ohjaan.fi- sivustolle
Hanke kehittää pedagogista ja digitaalista
OSAAMISTA yhteistyössä työpaikkojen
kanssa
• Valmennetaan oppisopimushenkilöstöä
ja työpaikkoja sähköisten ohjausvälineiden
käyttöön
• Hankitaan osaamista asiakaslähtöiseen
palveluiden viestintään ja markkinointiin
• Syvennetään työpaikalla tapahtuvan oppimisen
pedagogiikkaa tuottamalla avointa, sähköistä
materiaalia ja webinaareja
• Materiaalien kokoaminen Ohjaan.fi- sivustolle
Hanke tuottaa SÄHKÖISIÄ TYÖKALUJA JA
MEDIAA oppimisen ja ohjaamisen tueksi
työpaikoille
• Laajasti sovellettavaa mediasisältöä, videoita,
animaatioita, testejä oppimisen tueksi
työpaikoille
• Sähköisiä työkaluja työpaikkakouluttajan
osaamisen, työpaikan oppimisympäristön ja
ohjaustarpeiden tunnistamiseen
• Kehittää työssä oppimisen laatua sovittamalla
työkalut oppisopimusprosessiin
• Työkalujen liittäminen Ohjaan.fi- sivustolle

TYÖSSÄ OPPIMINEN

DIGIOHJAUS
PALVELU TYÖPAIKOILLE

OSAAMINEN

Ohjaan.fi -hanke?

YHTEISTYÖ
OHJAAN.FI

Mitä tehdään?
1. VARMISTETAAN OHJAAN.fi SIVUSTON
KÄYTTÖÖNOTTO JA JATKOKEHITTÄMINEN
Ohjaan.fi alustan käyttöönotto paikallisesti, alueellisesti ja koko oppisopimuskentällä. Työssä oppimisen pedagogiikan syventäminen ja levittäminen.
Palautteen kerääminen sivuston käyttäjiltä.
2. JALOSTETAAN Ohjaan.fi SIVUSTOA
DIGITAALISEEN MUOTOON
Laajasti sovellettavan digitaalisten työkalujen tuottaminen: videot, animaatiot, sähköiset kartoitukset,
testit jne.Pedagoginen suunnittelu ja kokeilut asiakasyhteistyössä.
3. TUODAAN SÄHKÖISIÄ KOULUTUS- JA
PEREHDYTYSPALVELUITA TYÖPAIKKAKOULUTTAJIEN JA TYÖYHTEISÖJEN KÄYTTÖÖN
Ajasta ja paikasta riippumattomia palveluita työpaikkakouluttajana kehittymisen eri vaiheisiin.
Avoin verkkokoulutus, ladattavat sähköiset
materiaalit, webinaarit.
4. LISÄTÄÄN SÄHKÖISTÄ OHJAUSYHTEISTYÖTÄ TYÖPAIKKAKOULUTTAJIEN, TYÖNANTAJIEN, OPETTAJAN JA OPISKELIJAN VÄLILLÄ
Kehitetään on-line ohjauksen toimintamalleja työssä oppimisessa. Perehdytään eri vaihtoehtoihin ja
kokeillaan erilaisia asiakasyhteistyössä käytettäviä
digitaalisia ratkaisuja yhteydenpitoon, tekniikkaan
ja välineisiin.
5. VIESTITÄÄN JA VISUALISOIDAAN
SÄHKÖISET PALVELUT
Luodaan sähköisen viestinnän toimintamallit työpaikkakouluttajapalveluiden viestintään ja markkinointiin.

