TNO koulutukset, työpaja: Euroguidance ja maailmalle.net (45 min, Oulussa kaksi pajaa)
Helsingissä 26.9.2018 ja Oulussa 28.9.2018
Palautetta/ toiveita/ keskustelua työpajoista:

Kansainvälisyys ja ohjaaminen peruskouluissa sekä toisella asteella
-

Kansainvälisyys kipinän tulisi syttyä jo peruskoulun aikana; sen pitäisi olla osa koulun arkea.
Peruskoulupuolella tarvittaisiin myös kv-materiaalia tavoista (koti)kansainvälistyä tai tietoa
paremmin, mistä tällaista tietoa voisi etsiä ja löytyä.
Työharjoitteluista paremmin tietoa/ tietolähteitä, harjoittelu voi olla osa kuitenkin opiskeluita
ammatillisessa koulutuksessa
Toisen asteen mahdollisuudet ja kahden tutkinnon (ylioppilas + ammatillinen) suorittaminen
ulkomailla
Työkokeilut toisen asteen opiskeluiden jälkeen, TE -hallinnon pitäisi hoitaa näitä, mutta ohjausalan
ammattilaisilla kokemusta siitä, että henkilösidonnaista eli osa henkilöstä ei edes tiedä tällaisesta
mahdollisuudesta

Kattavaa, kansainvälistymisen vaihtoehdot kokoavaa nettisivustoa kaivataan ohjauksen työvälineeksi
-

-

Pitäisi olla nettisivusto, jossa kattavasti eri kv- vaihtoehdot -> aika paljon kritiikkiä maailmalle.net sivuston uudistumisesta painottaen koko tutkinnon suorittamista ulkomailla
Sivuun, jossa olisi koottu eri kv -vaihtoehdot voisi olla myös tietolähteisiin lisättynä Suomiseurat,
merimieskirkot jne.
Ohjaajia kiinnostaisi tieto/ listaus maista, joihin ei ole pääsykokeita, kun puhutaan tutkintoopiskelusta -> voisi helpottaa osan kynnystä hakea ulkomaille opiskeluun
Nuorten tietotekniset taidot eivät ole aina niin hyvät, että kaikki pystyisivät itsenäiseen
tiedonhakuun, vaikka olisivat ns. ”potentiaalista kohderyhmää” lähteä ulkomaille opiskelemaan,
siksi olisi tärkeää ohjata heitä luotettavan tiedonlähteille
Selkeät urapolut/ ohjauksen polut yhdessä paikassa esimerkiksi OPH:n sivuilla, nyt tieto liian hajalla

Yli 30 -vuotiaiden mahdollisuudet kansainvälistyä ja siihen liittyvä ohjaaminen
-

-

Yli 30 -vuotiaiden palvelut ja mahdollisuudet kansainvälistyä. Tämä on kasvava joukko, kun
puhutaan 30 -40 -vuotiaista nuorista aikuisista, jotka eivät ole enää opiskelijoita. Yksityiset ovat
ottaneet näistä koppia ja he ohjaavat sekä käyttävät Euresin palveluita, mutta kokevat Euresin
osittain riittämättömäksi ja silloin ovat suoraan yhteydessä eri maiden työnantajiin, ohjausta
tarjoaviin palveluihin
Yksityiset palvelut uraohjauksessa, TE käyttää jo aika laaja-alaisesti -> mikä on luotettavaa, ei aina
ole selkeää

 Yleisesti ottaen kaivataan enemmän konkreettista tietoa ohjauksen tueksi ja apuvälineeksi!
 Miten maailmalle.netiä pitäisi kehittää, jotta se olisi vielä toimivampi ohjauksen työväline?
 Euorguidancen tiedottaminen ja koulutus -palvelukokonaisuuksien selkeyttäminen (mitä tehdään ja
miksi, jotta ohjausalan ammattilaiset hyötyvät niistä parhaiten).

