
todistuksen. 

Valmennusta
työpaikkaohjaajille ja arvioijille

Tervetuloa kehittämään ohjausosaamistasi maksuttomiin valmennuksiimme, jotka on
suunnattu ensisijaisesti Stadin ammatti- ja aikuisopiston opiskelijoiden
työpaikkaohjaajille sekä muille työelämän edustajille. Tarjonnassamme on useita
erilaisia vaihtoehtoja. Valitse sinulle sopivin valmennus ja ilmoittaudu heti mukaan!

Starttivalmennus uusille työpaikkaohjaajille
Starttivalmennus on tervetuloperehdytys ohjaajana toimimiseen. Se tarjoaa napakan
yleiskatsauksen ohjaajan tehtäviin, työpaikalla tapahtuvaan ohjaukseen ja sen suunnitteluun

sekä arviointiin. Osallistuminen on helppoa, sillä starttivalmennus toteutetaan Skypen

välityksellä ja se on kestoltaan noin 30 min. Kuppi kahvia käteen ja linjoille keskustelemaan!

Perusvalmennus työpaikkaohjaajille
Innostu kehittämään ohjaustaitojasi yhdessä muiden ohjaajien kanssa. Saat tietoa, taitoa sekä
vertaistukea lähipäivistä ja itsenäisistä tehtävistä. Ohjaajan työtä avataan työyhteisöjen
oppimisen ja kehittymisen näkökulmasta. Pääset myös sisälle monikulttuutristen
työyhteisöjen sekä nuorten ja erilaisten oppijoiden ohjaamiseen. Toiminnallisen kokonaisuuden
päätteeksi saat todistuksen.

Yrityskohtainen työpaikkaohjaajavalmennus
Liiketoimintaa tukeva räätälöity ohjausvalmennus organisaatioille, joissa on paljon
työpaikkaohjaajia. Yritysten tarpeisiin perustuvat ratkaisut auttavat myös koko työyhteisöä
kehittämään ohjauskäytäntöjään ja kaikkien osallisuutta ohjaus-työssä. Mikä palvelee teidän
yritystänne?

3 askelta työpaikkaohjaajaksi - ohjattu verkkokoulutus
Verkkokoulutus alkaa helmikuun alussa 2020. Kaikki oppiminen ja koulutuksen suorittaminen 
tapahtuvat verkossa näppärästi sinulle sopivassa paikassa ja sopivana aikana, vaikka 

kahvitauolla.

Arvioijille
Opiskelu tapahtuu entistä enemmän työpaikoilla, tutkintojen perusteet ovat uudistuneet ja
tämän takia arviointiosaamisen päivittäminen on ohjaustyötä tekeville hyvin tärkeä. OSAAMISEN
OSOITTAMINEN JA ARVIOINTI perehdyttää arviointityöhön ja arviointikäytäntöihin yleisesti, se
kuuluu myös osana työpaikkaohjaajavalmennukseen, mutta voit ilmoittautua tähän osioon, mikäli
haluat kehittää vain arviointiosaamistasi.

Lisätietoja ja ilmoittautumiset
stadinammattiopisto.fi > Työelämälle

Ota yhteyttä ja keskustele sinulle sopivista
valmennusvaihtoehdoista!
Tuija Peussa, tuija.peussa@hel.fi, 040 673 7443

mailto:tuija.peussa@hel.fi


Ilmoittautumislomake

1. Sukunimi ________________________________________________________

2. Etunimi ________________________________________________________

3. Sähköpostiosoite________________________________________________________

4.Yritys________________________________________________________

Starttivalmennus:

Starttivalmennus on tervetuloperehdytys ohjaajana toimimiseen. Valmennus tarjoaa napakan yleiskatsauksen ohjaajan 
tehtäviin, työpaikalla tapahtuvaan ohjaukseen ja sen suunnitteluun sekä arviointiin. Osallistuminen on helppoa, sillä 
starttivalmennus  toteutetaan Skypen välityksellä ja se on kestoltaan noin 30min. Teemoina on mm. työpaikkaohjaajan rooli, 
ohjaamisen suunnittelu ja ammatillisen koulutuksen uudet tuulet.

4.2.2020, klo 14.00-14.30

3.3.2020, klo 14.00-14.30

7.4.2020, klo 14.00-14.30

5.5.2020, klo 14.00-14.30

Perusvalmennus: 

Päivä 1:

Työpaikkaohjaajan rooli ja työpaikalla tapahtuvan koulutuksen suunnittelu (4 h)

Opiskelijan ohjaaminen ja palautteen anto (4 h)

Päivä 2:

Osaamisen osoittaminen (näyttö) ja arviointi (4 h) *

Alakohtainen toteutus (tai etätehtävä)

Ryhmä 1 – 11.3.2020 (klo 8.30-16.00) ja 25.3.2020 (klo 8.30-12.00) + alakohtainen toteutus (12.30-16.00) tai etätehtävä

Ryhmä 2 – 6.5.2020 (klo 8.30-16.00) ja 13.5.2020 (klo 8.30-12.00) + alakohtainen toteutus (12.30-16.00) tai etätehtävä

5. Ilmoittaudun valitsemani ryhmään   _____________________________________________

Voit toimittaa tämän lomakkeen paperisena, skannattuna tai kuvana. 
Sähköinen ilmoittautuminen:  Stadin ammattiopisto » Työelämälle » Työpaikkaohjaajille
Yhteystiedot: 
Aleksandra Michta-Juntunen, aleksandra.michta-juntunen@hel.fi tai opso.koulutus@hel.fi 
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