
Ketterä oppija työssä ja
työtä hakernassa

Oletko työtön, lomautettu tai mää räaikaisessa työsuhteessa
ja haluat päivittää työelämätaitojasi?

Oletko vastavalmistunut tai vakituisessa työsuhteessa
ja työelämä- ja digitaitosi kaipaavat päivittämistä?

Vastaatko henkilöstösi osaamisen kehittämisestä

ja pohdit, voisiko yrityksesi henkilökunta hyötyä
valmennuksesta?

Tule mukaan oppimaan
ja kehittymään!

Hankkeeseen osallistuminen
on maksutonta!

s-rletlma_nedu.fi/keto-hanke



Yhdeksän kesäyliopiston yhteinen KETO – Ketterä oppija työssä ja työtä
hakemassa -hanke on käynnistynyt syksyllä 2020. Hanketta rahoittaa
Opetushallitus, ja se jatkuu vuoden 2021 loppuun saakka. Tavoitteena

on valmentaa 900 suomalaiselle työelämä- ja digitaitoja. jotka
edistävät ketterää oppimista niin työssä kuin työnhaussa.

Mitä hanke tarjoaa osallistujalle?
Aluksi kartoitamme osallistujien henkilökohtaiset osaamistarpeet
Ketterä oppija –testin avulla. Testi toteutetaan digitaalisesti ja tulok-
sen pohjalta saat oman oppirnissuunnitelrnan. Myös henkilö-
kohtaista ohjausta ja neuvontaa on saatavilla.

Opiskelu ja oppiminen tapahtuu pääosin itsenäisesti verkossa digitaa-
lisessa oppimisympäristössä. Lisäksi voit hyödyntää oman alueesi lähi-
ja verkkovalmennuksia. Oppimissisältöjen laajuus on 4 op ja aiheet
ovat ns. yleisiä työelämä- ja digitaitoja, joita voivat hyödyntää kaikki
työikä iset työtehtävästä ja taustasta riippumatta
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KENELLE?
Hankkeen palvelut on suunnattu työttömille ja/tai työttö-
myysuhan alaisille oman osaamisen kehittämisestä kiin-
nostuneille henkilöille. Osallistujat voivat olla miltä tahansa
ammattialalta ja koulutustasolta.

Opiskelu alkaa tammikuussa 2021 ja kokonaisuuden
(4 op) arvioitu suoritusaika on noin 1-3 kk. Opiskeluaika
päättyy 30.11.2021, jolloin opinnot pitää olla kokonaisuu
dessaan suoritettuna. Mukaan voi vielä ilmoittautua jopa
loka-marraskuun aikana, jos saa opintokokonaisuuden
suoritettua marraskuun 2021 loppuun mennessä,

AIKATAULU JA MITEN MUKAAN?
Mukaan voi ilmoittautua tästä linkistä Keto - ketterä oppi.
ja tyossä ja tyotä hakemassa 4.1.2021 alkaen. Aloitamme
Imoittautuneiden ohjauksen tammikuussa ja lähetäm

kaikille ilmoittautuneille henkilökohtaiset tunnukset
misalustalle tarkempine ohjeistuksineen.

Työtön työnhakija, olethan yhteydessä omaan
työvoimatoimistoosi ja varmistat, että voit
tehdä näitä omaehtoisina opintoina
tyÖI aikana!

ketterä oppija tyossä ja tyotä hakemassab Keto

Hankkeen toteuttaja Etelä-Savossa on Savonlinnan kesäyliopisto.
Lisätietoja antaa Erja Tynkkynen, 04z, 7730 997 tai

erja.tynkkynen@navonlinna.net
Ilmoittautua voit myös suoraan nettisivujen kautta

www.savonlinna nkesayliopisto.fi


