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Kutsu ja ohjelma: Miten ohjata Etelä-Savon korkeakouluihin?
Tervetuloa etäkoulutukseen Miten ohjata Etelä-Savon korkeakouluihin!
Aika

Tiistaina 28.4.2020 kello 9:00 – 15

Paikka

Etänä, Teamsin kautta

Ilmoittaudu mukaan!

Ilmoittaudu seuraavasta linkistä mukaan viimeistään ti 21.4.2020!
 https://link.webropolsurveys.com/S/E5A8A981AF8D83D4
 Tapahtuman tiedot, materiaalit ja kuvakoosteet:
https://peda.net/hankkeet/eejn/km/2km32/2moeke
Ilmoittautuneille lähetetään linkki tilaisuuteen 24.4.2020 mennessä. Tilaisuus on maksuton.

Kenelle?

Koulutuspäivä on tarkoitettu tieto-, neuvonta- ja ohjaustyötä tekeville laajasti ymmärrettynä, opetuksen ja ohjauksen parissa työskenteleville, kaikkien koulutusasteiden henkilöstölle, lasten, nuorten ja aikuisten parissa
työskenteleville, TE-toimiston henkilöstölle, verkostoille, monihallinnollista
tai -alaista ja -ammatillista työtä tekeville, Ohjaamon ohjaajille, myös vertaisohjaajille. Lisäksi päivä on tarkoitettu TNO-, ELO- ja nuorisotakuuverkostoille koulutuspäiväksi.

Päivän tavoite ja pääsisältö
Tavoitteena on saada omaan työkäytäntöön nuorten ja aikuisten ohjaukseen sellaista tietoa ja menetelmiä, joiden perusteella on mahdollista ohjata Etelä-Savon korkeakouluihin juuri nyt ja myös tulevaisuudessa. Päivän
antina on näkökulmia ohjaukseen ja erityisesti ohjaukseen etänä, minkä
tuloksena on parhaimmillaan alueen korkeakoulujen polkujen avaus ohjaustilanteissa. Päivä voimaannuttaa tieto-, neuvonta- ja ohjaustyötä tekeviä ja ihmisten kanssa työskenteleviä.
Tilaisuudessa tarvitaan etäyhteyttä mielellään tietokoneen avulla ja lisäksi
mahdollisesti älypuhelinta tai tablettia, joten nappaa väline mukaan! Etäyhteys tulee Teamsin kautta, mihin saat linkin ilmoittautumisen jälkeen. Parhaiten etäyhteys onnistuu asentamalla Teams koneellesi, mutta ilmankin
voi onnistua. Vinkkejä Teamsin käyttöön ja asentamiseen:
https://bit.ly/2Ubvma6 ja https://bit.ly/2wxY2RH.
Päivä antaa jatkoideoita oman työn, ohjausotteen, ohjauksen järjestelyjen
ja verkostojen työn jalostamiseksi.
Koulutuspäivän teema tukee vuoden 2020 ELO-toiminnan, hyvä työelämä
Etelä-Savossa -verkoston ja esim. Parasta itää -painotuksia elinikäisestä ja
jatkuvasta oppimisesta.
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Koulutuksen järjestäjä ja yhteistyökumppanit
Koulutuspäivän järjestää Etelä-Savon ELY-keskus, jonka kumppaneina
ovat ELO-verkosto Ohjaamo-toimijoineen. Muut yhteistyökumppanit: ItäSuomen AVI.
Ohjelma

Ohjelmaan tai sen aikatauluun voi tulla pieniä muutoksia. Ohjelmasta vastaa Etelä-Savon ELY.
HUOM! Koulutuspäivä tallennetaan ja mahdollisuuksien mukaan siitä tehdään jälkikäteen katsottavia videopätkiä, jotka voidaan julkistaa verkossa.

Ohjelma tiistaina 28.4.2019 klo 9:00 – 15: Miten ohjata Etelä-Savon korkeakouluihin Etelä-Savon oppimisen, ohjauksen ja nuorisotakuun koulutuspäivä
9:00

Virtuaalimokkaa tarjolla

9:05

Tervetuloa!
 Ohjelmasta vastaavat
 Pieni esittäytyminen
 Päivän tavoite ja kulku

9:30

Huippua ohjausta Etelä-Savoon - miksi ja miten?
 Sara Peltola, asiantuntija, Huippuharkka ja Tulevaisuuskoulu, Lasten ja nuorten säätiö
 Työvälineitä ohjaukseen: ohjaaminen etänä ja vuorovaikutus ohjauksessa
 Taukojumppa aivoille ja kropalle
Ohjaus tulevaisuuden työhön ja uusille urille
 Piia-Elina Ikonen, projektipäällikkö, Ohjaus tulevaisuuden
työhön -hanke, XAMK

11:30

Lounastauko

12.30

Tulevaisuusnäkymiä
 Hanna Kautiainen ja Antti Rajala, ennakointiasiantuntijat,
Etelä-Savon maakuntaliitto
Yhdessä ohjausta - suunnitteilla maakunnan
koulutustoimijoiden yhteinen hanke
 Anne Kokkonen, kehittämispäällikkö, Etelä-Savon maakuntaliitto
Etelä-Savon korkeakoulut mahdollisuutena
 Hanna-Riikka Karjalainen, rehtori, Savonlinnan kesäyliopisto
 Anne Havukainen, rehtori, Mikkelin kesäyliopisto
 Elina Pekonen, aluekoordinaattori, DIAK
 Matti Malinen, pääsihteeri, Mikkelin yliopistokeskus
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Eeva Kuoppala, opetuksen hallintojohtaja, ja Sini Taimela, opetuksen kehittämispäällikkö, XAMK

14:00

Tauko

14:15

Älykästä ohjausta - tekoäly asiakaslähtöisessä opinto- ja
uraohjauksessa
 Milja Manninen, projektipäällikkö, XAMK
Koontia, keskustelua, menetelmiä ja välineitä

14:45

Palaute ja seuraava tapaaminen

15.00

Tilaisuus päättyy

Tervetuloa mukaan!

Kirsi Kosunen

Tuija Toivakainen

Yksikön päällikkö

Johtava asiantuntija

Yhteydenotot

Tuija Toivakainen
Puh. +358 29 502 4220, vaihde +358 29 502 4000
Sähköp. tuija.toivakainen@ely-keskus.fi
Johtava asiantuntija
Twitterissä @toivakainen
Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Kotisivu: www.ely-keskus.fi/etela-savo
Nuorisotakuu ja elinikäinen oppiminen https://peda.net/hankkeet/eejn
Nuorisotakuu myös Facebookissa https://www.facebook.com/nuorisotakuues
Käyntios. Jääkärinkatu 14, Mikkeli
Postios. PL 164, 50101 Mikkeli

