Hyvät käytännöt monimuotoisilla opinpoluilla
Koulutuskeskus Sedussa
Hyvinvoiva oppilaitos –tietoa ja hyviä käytänteitä opetukseen
Monimuotoiset opinpolut -hankkeen loppuseminaari järjestettiin Seinäjoella 15.-16.3.2012
yhteistyössä Mielen hyvinvointi –hankkeen (Keskuspuiston ammattiopisto) ja Suomen
Mielenterveysseuran kanssa.

Nivelvaiheessa oleville nuorille:
Sedulaisen orientoivat opinnot (1ov)
Sedulaisen orientoivien opintojen avulla panostetaan opintojen aloitukseen Koulutuskeskus
Sedussa. Tavoitteena on opiskelijan sitouttaminen opintoihin, ryhmäytymisen vahvistaminen,
tulevaan ammattiin perehtyminen, opiskelutaitojen kehittäminen sekä keskeyttämisen ehkäisy.
Syksystä 2011 lähtien Sedulaisen orientoivat opinnot suoritetaan kaikissa aloittavissa
perustutkinnoissa (n. 1600 opiskelijaa). Materiaali löytyy osoitteesta http://lakeusmoodle.epedu.fi
(Sedu, Törnäväntie 26). Orientoivat opinnot kuuluvat jatkossa opetussuunnitelmiin, ja siten
toiminta jatkuu.

Kielikoe
Kielikoe järjestetään n. 6 kertaa vuodessa kaikille hakijoille, joiden äidinkieli on muu kuin suomi.
Kokeisiin kutsutaan kirjallisesti. Kokeet järjestetään keskitetysti Koulutuskeskus Sedu,
Koskenalantiellä. Lisätietoja: riitta.luoma@sedu.fi

Materiaalia: Oma paikka hukassa, mitä peruskoulun jälkeen? Mahdollisuuksia peruskoulun
päättäneille tai peruskoulun kesken jättäneille nuorille -opas nuorelle, vanhemmille ja ohjaajalle

Opiskelumahdollisuuksia:
Hyvinvoiva opetuspiste -Mieltä opiskeluun –opintojakso: valmis materiaali (1 ov) Moodlessa
valinnaisopinnoksi. Opintojaksoa voi hyödyntää esim. opettaja, kuraattori, opinto-ohjaaja
Mitä on työvaltainen opiskelu? Selvyyden siitä saa lukemalla Katsaus työvaltaiseen opiskeluun ja
koulutukseen –selvityksen. Työvaltainen opiskelu käynnissä KaksKättä työpajalla (pintakäsittely) ja
Paukun pajalla (kokki).

Tukitoimia monimuotoisilla opinpoluilla:
Tukihenkilöitä Koulutuskeskus Sedun opiskelijoille. Syksyllä 2011 järjestettiin tukihenkilökurssi
yhteistyössä Seinäjoen ammattikorkeakoulun ja Tukihenkilövälitys/ Järjestötalon kanssa.
Tukihenkilöt voivat toimia mm. Sedun nuorten tukihenkilöinä erityisesti vapaa-ajalla.
Koulutuskeskus Sedussa yhteyshenkilöitä ovat kuraattorit. Jatkossa kurssi on osa SeAMK:n
opetussuunnitelmaa.
Ammattiohjaajat täsmensivät omaa työnkuvaansa yhteisissä tapaamisissa. Ammattiohjaajia oli 18
Koulutuskeskus Sedussa lv.2011-2012 . Ammattiohjaajat toimivat opiskelijoiden tukena tuntien
aikana ja muutoin sovittuina aikoina. Ammattiohjaajia on jo vakinaistettu, joten toiminta tulee
myös jatkumaan.
Jeesituvassa opiskelijat tekevät puuttuvia opintoja esim. ammattiohjaajan tuella. Jeesitupa on
”paikka opiskeluun monenlaisille opiskelijoille”. KesäJeesi on mahdollisuus opiskella ja suorittaa
rästejä myös kesäkuun aikana.
Minimipaketit ovat opettajien laatimia tukimateriaaleja, joiden avulla opiskelija voi suorittaa
opintojakson arvosanalla T1. Minimipaketteja on laadittu esim. äidinkielestä, ruotsista,
englannista, yhteiskunta-, yritys- ja työelämätiedosta, matematiikasta sekä ammattiaineista
(rakennus/runkovaihe, erityisruokavaliot, työvälineohjelmat).
Selkokielinen materiaali on hyödynnettävissä erityisesti maahanmuuttajataustaisten
opiskelijoiden ja erityisopiskelijoiden kanssa. Materiaalia on tehty mm. lääkehoidosta, liikealasta,
ohjelmista Excel2010 ja Word2010 sekä Koulutuskeskus Sedun opiskelijan oppaasta.
Oppaat:

Keinoja haasteellisen opiskelijan oppimisen tukemiseksi -apuvälineitä opetukseen
ja työssäoppimiseen opettajille sekä työpaikkaohjaajille
Tukikeinoja opintoihin Koulutuskeskus Sedussa

Materiaalit ja lisätiedot: www.sedu.fi/opinpolut

Koulutuskeskus Sedu, Törnäväntie 26, 60200 Seinäjoki
Monimuotoiset opinpolut –hankkeessa kehitettin joustavia ja monipuolisia opinpolkuja Koulutuskeskus Sedun
opiskelijoille. Hankkeen kesto oli 1/2009 – 7/2012. Rahoittajina toimivat Koulutuskeskus Sedu ja Etelä-Pohjanmaan
ELY-keskus (ESR).

