Oppisopimuksen kehittäminen nuorten koulutusmuotona –hankekuvaus
TAKUULLA PERUSKOULULAISESTA OPPISOPIMUSOPISKELIJAKSI, TAKOO !
Hanke:

Takuulla peruskoululaisesta oppisopimusopiskelijaksi, <><><> TAKOO <><><>

Saatu avustus:
harkinnanvarainen valtionavustus oppisopimuskoulutuksen ja muuhun kehittämiseen,
(haku OKM/58/592/2012), erityisavustus, Oppisopimuskoulutuksen kehittämien
nuorten koulutusmuotona

Kehittämishankkeen sisältö:
Tavoite
Tavoitteena
on
kehittää
yhdessä
yhteistyötahojen
kanssa
toimintatapoja,
jotta
oppisopimuskoulutusta voitaisiin nykyistä paremmin käyttää myös nuorten koulutusmuotona.
Tavoite on löytää kaikki kohderyhmään kuuluvat nuoret, tarjota oppisopimuskoulutusta, hakea
yhdessä yhteistyökumppaneiden kanssa työpaikkoja sekä solmia vähintään 10 oppisopimusta.
Tavoitteena on näillä toimilla tukea yhteiskuntatakuun ja sen osa-alue koulutustakuun toteutumista.
Tavoitteenamme on myös tämän hankkeen avulla tukea hakemamme korotetun koulutuskorvauksen
opiskelijoiden aloittajamäärien toteutumista.
Toteuttajat
Hanketta toteutetaan Suupohjan koulutuskuntayhtymän alueella (kahdeksan kuntaa; Isojoki,
Karijoki,
Kaskinen,
Kauhajoki,
Kristiinankaupunki,
Kurikka,
Närpiö,
Teuva)
yhteistyökumppaneiden
kanssa.
Hanketta
vetää
Suupohjan
ammatti-instituutin
aikuiskoulutusosaston oppisopimuskoulutus.
Rahoitus
Opetus- ja kulttuuriministeriö, erityisavustus 50 000 € ja Suupohjan koulutuskuntayhtymän oma
osuus 12 500 €, yhteensä 62 500 €.
Yhteistyökumppanit:
Kehittämistyön yhteistyökumppaniksi pyydetään
Koulutuskuntayhtymän yläkoulut; Isojoki, Karijoki, Kaskinen, Kauhajoki, Kurikka
(Jurva), Kristiinankaupunki, Teuva
Suupohjan ammatti-instituutti; opiskelijahuoltoryhmä, toimistosihteerit, yksiköiden
johto
Koulutuskeskus Sedu; opiskelijahuolto
Suupohjan TE –toimisto; nuorten palvelulinja
Kauhajoen kaupunki; nuorisotoimi, etsivä nuorisotyö
Kolmas ovi –hanke; etsivä nuorisotyö, Focus 2 –hanke
Suupohjan NuKuTe –ryhmä, (nuoriso-ohjaajat, kuraattorit, terveydenhoitajat)
Inka –hanke (international Kauhajoki)
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Alueen oppisopimusmyönteiset yritykset
Suupohjan elinkeinotoimen kuntayhtymä
Aikataulu
Kehittämisraha on käytettävissä vuodelle 2012-2013. Hankkeen toimintarytmi linkittyy
yhteishakuaikatauluihin, opintojen etenemiseen ja opinnoista valmistumisiin. Sen mukaan
kartoitetaan opiskelijoita ja kehitetään toimintatapoja.
Kohderyhmä
Suupohjan koulutuskuntayhtymän alueelta
• perusopetuksen päättävät nuoret, jotka eivät ole hakeutuneet ammatilliseen koulutukseen
• ammatillisen koulutuksen aloittaneet, mutta varhain keskeyttäneet
• ammatilliseen kouluun hakeutuneet, mutta opintopaikkansa täyttämättä jättäneet
Sekä
• myöhemmin ammatilliset opinnot keskeyttäneet nuoret
• keskeyttämisuhan alla olevat opiskelijat
• maahanmuuttajanuoret, joilla on riittävä kielitaito
• vajaakuntoiset nuoret
• muut oppisopimusopiskelijat, joilla on oppimis- ja suoriutumisvaikeuksia
• muut ”etsikot” esim. 3. oven kautta
Ikäväli
• pääsääntöisesti 16 - 20 –vuotiaat nuoret
• tai johonkin kohderyhmään kuuluvat alle 29 –vuotiaat
Rekrytointiaikataulu
Koulumaailman ja opiskelijan opintojen eteneminen ja valmistumisaikataulu säätelee rekrytointia ja
kehitystoimia sen kautta. Lisäksi rekrytoidaan läpi vuoden ammattiopintojen keskeyttämisuhassa
olevia ja keskeyttäneitä mm. SAI:n opiskelijahuollon ja toimistosihteerien kautta. Läpi vuoden
tietolähteenä ja yhteistyökumppanina on etsivä nuorisotyö (alueen nuorisoetsivät, 4 etsivää), kaikki
alueen nuorisotoimet, 4 h –kerho.
Projektin osa-alueet
Opiskelijan valmennus ja tuki, valmistava koulutus työpaikalle, työpaikkakouluttajakoulutus,
korotetun koulutuskorvaus opiskelijan työllistämisen apuna, ”oppis” –ryhmä, seminaari jne.
Projektin ohjausryhmä
Kehityshankkeeseen kutsutaan ohjausryhmä: esim. ammattioppilaitoksen koulutusjohtaja, yläasteen
opettaja/oppilaan ohjaaja, oppisopimuskoulutustarkastaja, TE -toimiston edustaja, nuorten
valmennuksen/työpajan edustaja, kuraattori, ammattioppilaitoksen opettaja ja yrittäjä.
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