KETTU-hankkeen uraohjaustyöpajat syksyllä 2020
KETTU -hankkeessa on kehitetty ja koottu paljon malleja ja materiaaleja, joita kannattaa hyödyntää
opiskelijoiden uraohjauksessa. Syksyllä 2020 hanke toteuttaa 5 erilaista uraohjaustyöpajaa opetusja ohjaushenkilöstölle. Työpajoissa esitellään käytännönläheisesti ja konkreettisesti, miten
opiskelijoita voidaan tukea uraohjaukseen liittyvissä tilanteissa ja opettaa urasuunnittelussa
tarvittavia taitoja.
Työpajat järjestetään Teamsin välityksellä ja ne kestävät 45 minuuttia.
Työpajoja voidaan järjestää samoilla sisällöillä tilauksesta myös esim. tiettyjen alojen
opettajatiimeille. Varaukset minna.willman@salpaus.fi. Tilauspajoja voidaan toteuttaa 24.8.30.9.2020 välisenä aikana.

URAKETTU-työpaja 1: Ensi yhteys työelämään
Ensimmäisen koulutussopimuspaikan hakeminen ja tyoelämään oppimaan lähteminen voi olla
opiskelijalle kova paikka. Pitäisi osata ottaa yhteyttä työpaikalle, esiintyä edukseen puhelimessa ja
mahdollisessa haastattelussa ja vielä selviytyä työpaikan arjesta opiskelijan roolissa. URAKETTU työpajasta saa vinkkejä ja työkaluja opiskelijoiden auttamiseen ensi kontakteissa työelämään!

URAKETTU-työpaja 2: Miten autan työnhaussa?
Tulevaisuuden työelämässä vaihdetaan yhä useammin työnantajaa tai työtehtäviä. Hyvät
työnhakutaidot ovat siis tärkeitä. URAKETTU -työpajasta löytyy vinkkejä ja työkaluja opiskelijoiden
työnhakutaitojen tukemiseen!

URAKETTU-työpaja 3: Miten ohjaan jatko-opintoihin?
Työelämässä tarvitaan myös korkeakoulutettuja osaajia, ja ammatillinen koulutus on hyvä polku
myös korkeakouluihin. Tule Urakettu -työpajaan hakemaan vinkkejä ja työkaluja opiskelijoiden
ohjaamiseksi jatko-opintoihin (mukaan luettuna MOTARI ja muut väyläopinnot). Pajaan ovat
tervetulleita kaikki opiskelijoita ohjaavat, etenkin vastuuohjaajat!

URAKETTU-työpaja 4: Urasuunnittelu HOKS:ssa
Jokaisen opiskelijan HOKS:iin pitää sisältyä urasuunnitelma. Miten urasuunnitelmaa tehdään, mitä
sen pitäisi sisältää ja mikä merkitys sillä on opintojen suunnittelulle? URAKETTU-työpajassa tarjolla
vinkkejä ja työkaluja urasuunnitteluun HOKS -prosessissa.

URAKETTU-työpaja 5: Mistä tukea urapolulle?
Työuran alkuun pääseminen voi syystä tai toisesta tuottaa opiskelijalle vaikeuksia. Haasteet voivat
liittyä vaikkapa elämänhallintaan, terveyteen, oppimisvaikeuksiin tai heikkoihin
työelämätaitoihin. Usein voi olla hankalaa keksiä, millaista tukea opiskelijalle voisi tarjota, jos esim.
työelämässä oppiminen ei suju tai työpaikkaa ei näytä valmistuessa löytyvän. Esim. Salpauksessa on

tarjolla monenlaista tukea talon sisälläkin, mutta kannattaa tutustua myös esim. kunnan, muiden
viranomaisten ja hankkeiden tarjoamaan tukeen.
URAKETTU -työpajasta löytyy vinkkejä ja työkaluja erilaisista tukipalveluista, joita opiskelijoille on
saatavilla opintojen aikana ja niiden jälkeen.
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