MITEN VOIDAAN JOUHEVOITTAA NUORTEN SIIRTYMISTÄ TYÖELÄMÄÄN?
Turun alueella toteutetaan parhaillaan mielenkiintoinen kokeiluhanke, jossa vahvistetaan opiskelijoiden
työelämävalmiuksia jo koulutuksen aikana. Opiskelijat suorittavat työtaitokurssin SKILLOONoppimisympäristössä. Lisäksi he saavat suorituksesta sekä perinteisen että digitaalisen sertifikaatin.
Nämä auttavat heitä työn haussa. Mukana on lukiolaisia ja korkeakouluopiskelijoita.
ONKO SKILLOON SINULLE
UUSI TUTTAVUUS?
SKILLOON on oppimisympäristö, joka ohjaa opiskeluissa,
tukee yrittäjämäisyyttä sekä
ohjaa tulevaisuuden työelämään.
SKILLOON on jo käytössä liki
joka viidennessä suomalaisessa
lukiossa. Suosituimmat kurssit
ovat OPO 1&2 -kursseihin liittyvät
materiaalit. SKILLOONIN avulla
toteutat monipuolisesti lukion
opetussuunnitelmaa ja autat
opiskelijoita menestymään! Eri
korkeakouluissa
toteutetaan
myös parhaillaan SKILLOONpilotteja.

”Monilla lukiolaisilla on jo
työkokemusta, mutta
nuoret kaipaavat vielä
varmuutta omasta
osaamisestaan.”
Opinto-ohjaajat Stefan Stjärnstedt ja Anu
Ala-Krekola-Suni

Saat Open Badgen kurssin suorituksesta.

TURUN YLIOPISTON KEMIAN
LAITOKSEN OPISKELIJAT
OVAT OLLEET MUKANA
IDEOIMASSA KONSEPTIA

Kemian opiskelijoita yritysvierailulla
Finnsementillä

MIKSI VARSINAIS-SUOMEN
LIITTO HALUAA VAHVISTAA
NUORTEN TYÖELÄMÄVALMIUKSIA?
Työelämän tarpeet ja koulutuksen kautta syntyvät valmiudet
eivät kohtaa toisiaan riittävällä
tavalla. Useimmissa OECDmaissa
tähän
kiinnitetään
erityistä huomiota. Tämä on
strategisesti
merkityksellistä
sekä opiskelijoiden työllistymiseen että toimivaan kansantalouteen.

”Skilloon antaa
mahdollisuuden oman
edistymisen seurantaan!”
MIKÄ TYÖTAITOKURSSI ON?
Opiskelijat suorittavat työtaitokurssilla työnhakuun ja työelämässä toimintaan liittyviä
harjoitteita. He selvittävät, miten
opinnot auttavat heitä pääsemään omille aloilleen. Opiskelijat
vahvistavat
yhteistyötaitojaan,
oman osaamisensa tunnistamista sekä aloitteellista ja tavoitteellista toimintaansa. Kurssin
voi suorittaa suomeksi ja englanniksi, loppukeväällä myös ruotsiksi. Opiskelijat saavat opintosuorituksen lisäksi sertifikaatit
työnhaun tueksi. Lukiossa on
mahdollisuus
tehdä
kurssi
korkeakoulutasoisena, (1-2 op.).

Varsinais-Suomen Liiton
maakuntahallituksen pj., kansanedustaja
Ilkka Kanerva

” Yritykset toivovat
nuorilta parempia
työelämävalmiuksia.”

SKILLOON-SERTIFIKAATTI
AUTTAA TYÖN HAUSSA

”Pienempien kuntien
tulee olla myös aktiivisia
alueellisessa
kehittämisessä.”

yesverkosto.fi

”Yksi lukiokoulutuksen
tehtävä on kehittää
opiskelijoiden
työelämävalmiuksia.”
Elli-Noora Lassy, YES ry:n koulutuspäällikkö

TYÖNANTAJA-PALAUTTEITA
HALUATKO SUORITTAA
TYÖTAITOKURSSIN JA
SAADA SERTIFIKAATIT?
• Tarjoamme keväällä 2019
opiskelijoille mahdollisuuden
työtaitokurssin suorittamiseen.
HALUAAKO OPPILAITOKSENNE OTTAA SKILLOONIN
KÄYTTÖÖN?
• Tarjoamme suunnitteluun
tukea. Voimme ideoida
yhdessä esim. syksyllä 2019
alkavaa kurssia.
Ota yhteyttä: Koordinaattori
mirva.jalo@mynamaki.fi
KURSSI JA OPPIMISYMPÄRISTÖN KÄYTTÖ ON
MAKSUTONTA.

Rehtori Pekka Leino, Mynämäen lukio
Mynämäen lukio koordinoi alueellista
hanketta.

UUDEN OSAAMISEN LUKIO –
KÄSIKIRJA TOIMINTAKULTTUURIN KEHITTÄMISEEN
YES ry on hankkeen yhteistyökumppani. Heidän lukioiden
rehtorien, opettajien ja opintoohjaajien avuksi kehittelemä
käsikirja esittelee lukion, joka
vastaa tulevaisuuden osaamistarpeisiin yrittäjämäisellä, avoimella ja yhteisöllisellä toimintakultuurilla. Käsikirja on 17 lukiossa
kahden ja puolen vuoden aikana
tehdyn kehittämistyön ja kokeilujen tulos.

Hankkeessamme on järjestetty
kysely nuorten työtaidoista ja
todistus-konseptista
alueen
työnantajille:

”Parhaimmilla nuorilla
työntekijöillä on hyvä asenne
ja oma-aloitteisuutta.”
”Olemme mielellään mukana
yhteistyössä, jossa
valmennetaan nuoria
ennakkoon työelämän
haasteisiin.”
”Meille merkitsee paljon, että
nuori haluaa juuri meiltä työtä
ja on innostunut asiasta.”

