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Kohti työtä Kuhmossa -koulutus
(nro 674004)

Koulutus auttaa ja rohkaisee sinua tekemään perusteltuja koulutukseen ja työuraan liittyviä valintoja ja ratkaisuja, koska työmarkkinat muuttuvat ja oma ammattitaito ei ehkä vastaakaan enää työn vaatimuksia. Koulutuksen tavoitteena on perehtyä opiskeluasioihin ja
työnhakuun mahdollisimman käytännönläheisesti, jotta oma urapolku selkiytyisi ja työelämäverkostot vahvistuisivat.
Koulutuksessa suoritetaan kartoitusjakso, jonka aikana opiskelijat tutustuvat itseään kiinnostaviin ammatillisiin opintoihin sekä eri ammattialojen työtehtäviin oman kiinnostuksensa
mukaan. Koulutuksen jälkeen opiskelijat voivat hakeutua suorittamaan ammatillisen tutkinnon tai tutkinnon osan.
Koulutus on tarkoitettu työttömille ja työttömyysuhanalaisille 20-vuotta täyttäneille Hyvä
arki, ESR-hankkeen osallistujille, joilla on vähintää peruskoulu suoritettuna ja kiinnostusta
tutustua ammatillisen koulutuksen vaihtoehtoihin. Hyvä arki-hankkeen osallistujaksi voi tulla
koulutuksen hakuvaiheessa.
Koulutuksesta pidetään infotilaisuus 15.8.2017 klo 10.00 Kuhmon oppimiskeskuksessa, Piilolantie 47.
Koulutuksen sisältö
Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma:
• lähtötasokartoitus
• opiskelu- ja työelämävalmiudet
• työhyvinvointi
• henkilökohtaiset keskustelut
• työelämässä vaadittavien korttien suorittaminen: esimerkiksi työturvallisuuskortti, hygieniapassi, tieturvakortti
• tutustuminen monimuotoiseen aikuisopiskeluun
• koulutuksen ja työnhaun valmennus
• atk-taidot ja TE-hallinnon sähköiset palvelut
Koulutus- ja työkokeilut henkilökohtaisen suunnitelman mukaisesti, 35 päivää.
Koulutuksen toteutus
Koulutus toteutetaan lähiopetuksena, mikä sisältää mm. verkko-opiskelun harjoittelua,
videoluentoja sekä itsenäistä- ja ryhmätyöskentelyä. Koulutuskokeiluissa opiskeilija voi
olla mukana tutustumassa koulutusalaan ja opintoihin esimerkiksi Kainuun ammattiopiston
meneillään olevissa tutkintokoulutuksissa. Työhön tutustuminen tapahtuu opiskelijaa kiinnostavassa työpaikassa Kuhmossa tai muualla Kainuussa. Työ- ja koulutuskokeiluja on yli
puolet koulutusajasta.
Koulutukseen hakeminen (hakuaika päättyy 25.08.2017)
Koulutukseen hakeudutaan internetissä osoitteessa www.te-palvelut.fi/omaasiointi.
Hakijat valitaan haastatteluun hakemusten perusteella, joten täytä hakemus huolellisesti. Selvitä hakemuksen Omat perustelut-kohdassa erityisesti, miksi olet kiinnostunut tästä koulutuksesta ja mitä suunnitelmia Sinulla on koulutuksen jälkeen.
Koulutusaika on 25.9.-18.12.2017
Jos et vielä ole mukana Hyvä arki - ESR-hankkeessa, ole yhteydessä Virpi Heikkiseen p. 044
7255239, virpi.heikkinen@kuhmo.fi.
Mikäli olet työttömänä työnhakijana TE- toimistossa ja olet hakeutumassa koulutukseen, ota
yhteys TE-toimistoon ja sovi koulutukseen hakeutumisesi kirjaamisesta työllistymisuunnitelmaasi. Koulutuksesta tulee olla sovittuna työllistymissuunnitelmassa, jotta sinulla olisi mahdollisesti oikeus työttömyysetuuden korotusosaan.
Tietoja työvoimakoulutuksista ja koulutuksen aikana maksettavista taloudellisista etuuksista
saa puhelinnumerosta 0295 020 702 tai koulutusneuvonta@te-toimisto.fi.
Koulutushakemuksesi tilannetta voit seurata Internetissä: www.te-palvelut.fi/omaasiointi.
Palvelun käyttö edellyttää verkkopankkitunnuksia tai sirullista henkilökorttia.
Lisätietoja koulutuksesta: tiina.suoranta@edukai.fi, +358 44 294 4518
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