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Ovi auki ammattiin!

Työpaikkaohjaajakoulutukset verkossa

1. Terveys- ja hyvinvointialan oma ryhmä (8 tuntia)
Kenelle: Koulutus sopii terveys- ja hyvinvointialalla työpaikkaohjaajana toimiville henkilöille, jotka haluavat päivittää 
ohjausosaamistaan ja uusille työpaikkaohjaajille. 

To 3.2.2022 klo 13.00 – 14.30 verkkokoulutuksen aloitus: työelämässä oppimisen termit, osapuolten vastuut ja tehtävät, 
koulutussopimuksen ja oppisopimuksen erityispiirteet, työelämässä oppimisen alkuvaiheen suunnittelu.
To 10.2.2022 klo 13.00 – 14.30 työelämässä oppimisen ohjaus: haastavat ohjaustilanteet ja palaute osaamisen 
kehittymisestä.
To 17.2.2022 klo 13.00 – 14.30 osaamisen arviointi näytöissä.

Koulutus toteutetaan verkossa Microsoft Teamsissa. 

Liittymislinkki koulutuksen verkkotapaamisiin Liity kokoukseen napsauttamalla tästä

Lisätietoa: Katja Saarinen, katja.saarinen@raseko.fi

2. Työelämässä oppimisen ohjaaminen –verkkokoulutus (8 tuntia)
Kenelle: Koulutus sopii uusille työpaikkaohjaajille ja työpaikkaohjaajana toimiville henkilöille, 
jotka haluavat päivittää ohjausosaamistaan
To 10.3.2022 klo 13.00-14.30 verkkokoulutuksen aloitus: työelämässä oppimisen 
termit, osapuolten vastuut ja tehtävät, koulutussopimuksen ja oppisopimuksen 
erityispiirteet, työelämässä oppimisen alkuvaiheen suunnittelu. 
Huom.! Verkkokoulutuksen aloitus on samalla perehdytysinfo uusille työpaikkaohjaajille. 
To 24.3.2022 klo 13.00 – 14.30 työelämässä oppimisen ohjaus:                                                                    
ohjaustilanteet ja palaute osaamisen kehittymisestä.
To 31.3.2022 klo 13.00 – 14.30 osaamisen arviointi näytöissä.

Koulutus toteutetaan verkossa Microsoft Teamsissa.

Liittymislinkki koulutuksen verkkotapaamisiin: Liity kokoukseen napsauttamalla tästä

Lisätietoa: Hannele Lindgren, puh. 044 705 7444, hannele.lindgren@raseko.fi

Hakeutuminen 

tapahtuu sähköisesti 
www.raseko.fi/
tyopaikkaohjaajakoulutus

Kustannukset

Koulutus on maksutonta.

Kysy lisätietoja

Selene Jokisaari
puh. 044 705 7439
selene.jokisaari@raseko.fi

Toimitko tai haluaisitko toimia työpaikalla hankittavan 
osaamisen ohjaajana työpaikallasi?

Työpaikkaohjaaja-
koulutus

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZGE0MTMwYTUtODE3My00OTk5LTllYmEtMjI1ODZlMjUwZDA2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2298410d47-6795-4a84-9c82-614735719a8d%22%2c%22Oid%22%3a%22278c8a32-ddaf-4c68-93d3-22a94001721b%22%7d
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Ovi auki ammattiin!

Työpaikkaohjaajana ja arvioijana toimiminen (16 tuntia) 

Kenelle: Koulutus sopii työpaikkaohjaajille, jotka haluavat  päivittää ja syventää ohjausosaamistaan. Koulutus sopii myös 
uusille työpaikkaohjaajille, jotka haluavat kehittää ohjausosaamistaan verkkokoulutusta laajemmin.
Koulutus on moduulimuotoinen ja sen voi suorittaa osin verkko-opintoina. Koulutuksessa tehdään myös 
moduulin aiheeseen orientoivia tehtäviä, joista osa suoritetaan työpaikkaohjauksen tehtävinä omalla työpaikalla.

Koulutuksen aikataulut ja sisällöt
Moduuli 1 / tiistai 19.4.2022 klo 12.15 – 15.30
Työpaikalla järjestettävän koulutuksen suunnittelu.
Moduuli 2 / tiistaina 26.4.2022 klo 12.15 – 15.30
Oppiminen, ohjaus ja palautteenanto.
Moduuli 3 / tiistaina 3.5.2022 klo 12.15 – 15.30
Ohjaus: Erityisohjaus ja monikulttuurinen ohjaus.
Moduuli 4 / tiistaina 10.5.2022 klo 12.15 – 15.30
Arvioijana toimiminen näytöissä.
Työpaikkaohjaajakoulutuksen suorittaminen edellyttää osallistumista kaikkiin moduuleihin.
Yksittäisten moduulien suorittamisesta todistukseksi annetaan opintosuoritusote.
Paikka: Rasekon ammattiopisto, Juhaninkuja 1, Raisio.

Työpaikkaohjaajana toimiminen (30 osaamispistettä) -tutkinnon osa
Jos olet toiminut aiemmin työpaikkaohjaajana ja haluat syventää ohjausosaamistasi, 
voit suorittaa Työpaikkaohjaajana toimiminen – ammattitutkinnon osan.

Lisätietoa: Hannele Lindgren, puh. 044 705 7444, hannele.lindgren@raseko.fi

Täydennyskoulutus 18.1.2022 klo 14.00-16.00 
Miten tukea ja ohjata työpaikalla opiskelijaa, jolla on oppimisvaikeuksia. Käytännön vinkkejä ja 
työkaluja erilaisiin ohjaustilanteisiin. Kouluttajina Rasekon erityisopettajat. 

Paikka: Rasekon ammattiopisto, Eeronkuja 3, Raisio (tila EK3-C288/289)

Lisätietoa: Heli Kalluinen puh. 044 705 7549, heli.kalluinen@raseko.fi

Hakeutuminen 

tapahtuu sähköisesti 
www.raseko.fi/
tyopaikkaohjaajakoulutus

Kustannukset

Koulutus on maksutonta.

Kysy lisätietoja

Hannele Lindgren
puh. 044 705 7444
hannele.lindgren@raseko.fi

Selene Jokisaari
puh. 044 705 7439
selene.jokisaari@raseko.fi

Työpaikkaohjaaja-
koulutus
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