Kasvatus ja koulutus
Avoimet opinnot

AVOIMET OPINNOT KOULUTUSTARJOTIN SYKSY 2017- KEVÄT 2018
Avoimet opinnot ovat helsinkiläisille tarkoitettuja avoimia ja maksuttomia opintoja. Koulutusten tavoitteena on parantaa asiakkaan valmiuksia
päästä toiseen asteen koulutukseen ja edistää opintoja. Tutustu koulutuksiin ja ilmoittaudu tästä: https://wilmastadi.edu.hel.fi/browsecourses

OPISKELUTAITOJA
Treenaamo (3 osp)
Opi ja onnistu (2 osp)
Matematiikan perusteet käytännönläheisesti (2 osp)
Rivstart! Ruotsin alkeet (1 osp)
Let´s go! Opiskelutaidot ja englannin alkeet (1 osp)
Tietokone opiskelussa – Digitaitoja 1 (1 osp)
Sovellukset ja appsit opiskelussa - Digitaitoja 2 (1 osp)
Sosiaalinen media ja digitaalisuus opiskelussa - Digitaitoja 3 (1 osp)

SUUNTANA TYÖELÄMÄ
Tehoa työnhakuun (1 osp)
Startti työelämään (2 osp)
Startti kesätöihin (2 osp)
Startti työelämään digitaalisen median avulla (2 osp)
CV-paja (1 osp)

KANSAINVÄLISYYS OPINTOJA
Orientaatio vapaaehtoistyön ja järjestötoimintaan (2 osp)
Projektiopinnot ja kansainvälinen yhteistyö (2 osp)

HYVINVOINNIN VAHVISTAMINEN
Elämäntaitoja (1 osp)
Omaan kotiin (3 osp)
Iloa yhdessä tekemällä (1 – 3 osp)
Luovan ilmaisun projekti (3 osp)
Nyt liikunnan osaamismerkki (1 osp)
Kulmien ja ripsien värjäys sekä ehostus (4 osp)
Käsien hoito (4 osp)
Kuntosaliharjoittelu naisille (1 osp)
Kuntosaliharjoittelu miehille (1 osp)
Kehonhuoltoa ja tanssia naisille (1 osp)
Minun terveys ja hyvinvointi (1 osp)

AMMATILLISIA JA YHTEISIÄ OPINTOJA
Hoivaa ja hoida suomeksi (5 osp)
Asiakkaan kohtaaminen sosiaali- ja terveysalalla (2 osp)
Asiakkaan kohtaaminen sosiaali- ja terveysalalla – verkkokoulutus (2 osp)
Pelaamalla paremmaksi, kahvilapalvelut (5 osp)
Korjaa ja kuljeta suomeksi (5 osp)
Ole hyvä - opi asiakaspalvelua (2 osp)
Kaupan alan asiakaspalveluun tutustuminen (1 osp)
Customer service – asiakaspalveluenglanti (1 – 2 osp)
Työelämän ruotsia – Svenska i arbetslivet - (1 – 2 osp)
Työelämän ruotsia verkkokoulutus – Svenska i arbetslivet (1 – 2 osp)
Asiakaspalveluruotsia – Varsågod! (1 – 2 osp)
Asiakaspalveluruotsin verkkokoulutus – Varsågod! (1-2 osp)
Yrittäjyys – Back to business 2 osp
Yrittäjyys verkkokoulutus – Back to business - 1 osp
Entrepreneurship – Back to business 2 osp
Yrityksessä toimiminen – Back to business 15 osp
Start up your own company – Back to business 15 osp
Liikunnan take off –kurssi 1 osp

TUTUSTU AMMATTEIHIN JA KOULUTUKSIIN
Alakohtaisia tutustumisia (1 – 2 osp)

PASSI-, LUPA- JA KORTTIKOULUTUKSET JA TESTIT
Anniskelupassikoulutus
Ensiapukoulutus (EA1 ja EA2)
Hygieniapassikoulutus
Järjestyksenvalvojakorttikoulutus (maksullinen koulutus)
Tulityökorttikoulutus
Työturvallisuuskorttikoulutus
Koulutustarjontaan liittyvät muutokset mahdollisia.

