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Taito – ohjelma
toimintalinja 4. Koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen
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Erityistavoite 9.1 Siirtymävaiheita ja koulutuksellista tasa-arvoa tukevien palveluiden parantaminen
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Noheva ESR taustalla
Hanke pohjautuu PIAAC-tutkimukselle.
-

Suomessa on 600 000 aikuista, joilla puutteita luku-, kirjoitus-, numero- ja
tietotekniikkataidoissa.

-

Heikot perustaidot voivat olla esteenä sujuvalle ammatilliselle opiskelulle
ja täysipainoiselle työelämään osallistumiselle.

-

Käytännössä puutteelliset perustaidot tarkoittavat, että osalla aikuisista on
vaikeuksia yksinkertaisten laskutoimitusten tekemisessä tai heidän on
vaikea ymmärtää kirjallista tietoa ja käyttää tietokonetta.

Tutkimus OKM:n sivulla:
http://minedu.fi/julkaisu?pubid=URN:ISBN:978-952-263-237-1
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Noheva ESR kohderyhmä
- Ammatillisen aikuiskoulutuksen
opiskelijat ja opiskelijaksi pyrkivät
- Ammatillisten oppilaitosten
opettajat, ohjaus- ja tukihenkilöstö
- Työssäoppimispaikkojen
ohjaushenkilöstö
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Noheva ESR tavoitteet
Hankkeessa kehitetään toimintatapoja ja materiaaleja, joilla voidaan
tukea ammatilliseen koulutukseen hakeutumista, siellä opiskelua
sekä työllistymistä, erityisesti niiden aikuisten kohdalla, joilla on
puutteita luku-, numero- ja tietotekniikkataidoissa sekä tuen tarvetta
opiskeluun ja oppimiseen liittyen.
Hankkeessa keskitytään kehittämään
1. Verkostoyhteistyössä yhteisiä toimintatapoja
2. Opetus- ja ohjausmalleja opintojen eri vaiheisiin
3. Materiaalia opiskelun tueksi erityistä tukea tarvitseville
Hankkeen prosesseissa ja tuotoksissa hyödynnetään
vahvasti TVT-laitteita ja -tekniikkaa.
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Noheva ESR tulokset
1. Ammatilliseen koulutukseen pyrkivät ja siellä opiskelevat
saavat tietoa omista oppimisen valmiuksistaan ja
mahdollisuuksista niiden tukemiseen.
2. Opetus- ja ohjaushenkilöstö saa tietoa erilaisten oppijoiden
testauksen ja ohjauksen toimintatavoista sekä materiaalia ja
malleja opetus- ja ohjaustyöhön.
3. Hankkeeseen osallistuvat oppilaitokset saavat käyttöönsä
verkoston osaamisen ja uusia yhteneväisiä toimintatapoja.
4. Yhteiskunnallisten tavoitteiden näkökulmasta hankkeessa
parannetaan nyt ammatillisesta koulutuksesta ulkopuolelle
jääneiden ryhmien osallisuutta koulutuksessa ja
työmarkkinoilla.
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Mediakartta
Noheva
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Nohevan seminaarit
Espoo
Valkeakoski

27.4.2017 klo 9-15 digitaalinen ohjaus
4.10.2017 klo 9-15 henkilökohtaistaminen

Espoo
Kerava
Hämeenlinna

22.3.2018 klo 9-15 maahanmuuttajat
20.9.2018 klo 12-16.00 vangit
8.11.2018 klo 9-15 loppuseminaari

Tervetuloa mukaan!
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KIITOS!
Kirsi Ek
Projektipäällikkö
Kiipulan ammattiopisto
Kirsi.ek@kiipula.fi
050 420 4209
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