URAA! Uraohjausosaamisen koulutus 3 op
Ohjaamo Ylä-Savo Iisalmi, kevät 2019
Paikka:
Ylä-Savon Ohjaamo, Pohjolankatu 6 L 5, IISALMI
Koulutus sisältää:
• 5 koulutuspäivää (klo 8.30 – 12.00)
• ennakko- ja välityöskentelyt
Koulutuksesta saat todistuksen (3op), mikäli osallistut kaikkiin
päiviin ja suoritat ennakko- ja välityöskentelyt. Kouluttajina
toimivat lehtorit Pirjo Hänninen ( pirjo.hanninen@jamk.fi) ja Anne
Leppänen (anne.leppanen@jamk.fi), JAMK Ammatillinen
opettajakorkeakoulu.
Ennakkotehtävä/työskentely:
Oman uran tutkiminen (erillinen liite)

"Tavoitteellinen, etenkin
koulutukseen ja työllistymiseen
tähtäävä, asiakastyö vaatii
ohjaajilta uraohjauksellista
osaamista. Ohjaamoissa se
tarkoittaa myös ohjaajien yhteistä
käsitystä uraohjauksesta
monialaisena ja moniammatillisena
yhteistyönä.
Uraohjaus on prosessi, jossa nuori
oppii tuntemaan ja ymmärtämään
sekä itseään että työelämää.
Uraohjauksessa nuoren
urasuunnittelutaidot kehittyvät: hän
oppii keräämään ja käsittelemään
tietoa itsestään, koulutus- ja
uramahdollisuuksistaan sekä

To 17.1. Uraohjaus käsitteenä, klo 8.30 - 12
Mistä puhumme, kun puhumme uraohjauksesta – käsitteistä
toiminnaksi
- Ohjaajan uraohjausosaaminen ja asiakkaan urasuunnittelutaidot
- CIP, BASIC-malli, life design

tekemään onnistuneita päätöksiä ja
ratkaisuja erilaisissa työ-, koulutusja elämänsiirtymissä.
Uraohjauksen tavoitteena on
edistää näitä prosesseja nuoren

Välityöskentely 1.
Toimijoiden oman uraohjausosaamisen kartoittaminen

toimijuutta vahvistaen — siis auttaa
nuorta suunnittelemaan itse omaa
tulevaisuuttansa."

Pe 8.2. Ohjaamo Ylä-Savon toimijoiden uraohjausosaaminen ja
sen syventäminen OSA 1, klo 8.30 - 12
- Uraohjauksen elementit ja niiden sisällöt sekä uraohjauksen työmuotoja/menetelmiä
- Muuttuva työelämä ja koulutus
- Alueelliset polut ja mahdollisuudet – Ohjaamo Ylä-Savon uraohjausverkostot

Välityöskentely 2.
Toimijoiden omien uraohjausmenetelmien kartoittaminen

Pe 15.3. Ohjaamo Ylä-Savon toimijoiden uraohjausosaaminen ja sen syventäminen OSA 2, klo 8.30 - 12
- Uraohjauksen elementit ja niiden sisällöt sekä uraohjauksen työmuotoja/menetelmiä
- Muuttuva työelämä ja koulutus
- Alueelliset polut ja mahdollisuudet – Ohjaamo Ylä-Savon uraohjausverkostot
Välityöskentely 3.
Uraohjaukseen liittyvä asiakascase, jossa ohjaaja on kohdannut eettisiä haasteita

Ke 10.4. Uraohjaukseen liittyviä eettisiä kysymyksiä? Miten ohjattavan asiakkaan omia
urasuunnittelutaitoja voidaan tukea? Klo 8.30 - 12
- Minkälaisia eettisiä haasteita uraohjaaja arjessaan kohtaan?
- Urasuunnittelutaitojen kehittämisen tukeminen
- Minä uraohjaajana?
Välityöskentely 4.
Ohjaamo Ylä-Savon uraohjaussuunnitelman ideointi

Pe 24.5. Ohjaamo Ylä-Savon uraohjauspalvelut monialaisesti ja -ammatillisesti tuotettuina
- Monialainen uraohjaus Ohjaamo Ylä-Savossa
- Uraohjauspalvelut Ohjaamo Ylä-Savossa

Tervetuloa!

URAA!-projektia toteuttavat HAMK ja JAMK ammatilliset opettajakorkeakoulut. Yhteistyökumppaneina toimivat
Kohtaamo-hanke sekä TESSU- ja OSMO-projektit. Lisäksi tehdään tiivistä yhteistyötä valtakunnallisen Nuorten tietoja
neuvontatyön kehittämiskeskus Koordinaatin kanssa.

