Oppimisen olohuone
YKSILÖLLISTÄ TUKEA / RAUHAA / VERTAISTUKEA

Oppimisen olohuoneessa voit
• Vahvistaa perustaitojasi: laskemista, luetun ymmärtämistä,
tekstien kirjoittamista sekä tietotekniikkataitoja.
• Työstää rauhassa omia tehtäviä.
• Saada yksilöohjausta ja osallistua pienryhmään.
• Saada tukea opintoihin, töihin ja arkielämään.
• Pääsykoevalmennusta (AMK, UEF)
• Lukitestauksia- ja lausuntoja tarvittaessa.

Yksilöohjaus – vain sinun oppimistasi varten
• Yksilöohjauksessa keskustellaan ja
pohditaan yhdessä, mikä on sinun oma
tyylisi ja sopiva tapasi oppia.
• Etsitään yhdessä sinun vahvuuksiasi,
keinoja ja toimintatapoja, jotka auttavat
sinua työllistymisessä tai opinnoissa.
• Saat henkilökohtaisesti tukea
perustaitojen kehittämiseen.
f

Näin se toimii:
1.Soita tai laita viestiä suoraan
2.Jätä yhteydenottopyyntö
lomakkeella
(löytyy Navigaattorin aulasta)

Avoin Oppimisen olohuone – tutustumista ja
työskentelyä varten
• Tule tutustumaan ja juomaan kahvit.
• Tänä aikana voit myös tulla
työstämään omia tehtäviäsi.
Oppimisvalmentaja on tukenasi siellä.

Valintakoevalmennusta

Keskiviikkoisin
klo 14–18
Navigaattori,
Torikatu 5.

-tehdään yhdessä

• AMK:n, yliopiston valintakoevalmennusta.
• Harjoitellaan käytännön ja tekemisen kautta.
• Valmennusta myös perustaitoihin, joita
tarvitset työssä, opinnoissa ja arjessa.

Maanantaina ja tiistaina klo
15–18
Navigaattorissa.
Lataa itsellesi lukujärjestys

”Harjoitellaan toisenlaisilla menetelmillä,
mihin olet tottunut ja otetaan oppimisen
apuvälineet käyttöön”

Lukujärjestys vko 14-21 Kuopio

Muista ilmoittautua!
tanja.airaksinen@eoliitto.fi

Toimi näin:

1. Soita, laita viestiä tai jätä yhteydenottopyyntö
suoraan oppimisvalmentajalle.
TAI
2. Nähdään Navigaattorissa keskiviikkona klo 14 - 18.
Pohditaan yhdessä, minkälaista tukea haluat.
3. Sitten tavataan
• yksilöohjauksessa
• pienryhmäohjauksessa
• valintakoevalmennuksessa
• avoimessa Oppimisen
olohuoneessa

Pienryhmä
t

Sinua auttaa
Tanja Airaksinen
oppimisvalmentaja, KM, FM

050 5322 899
tanja.airaksinen(at)eoliitto.fi

Kun mietit, voisiko
Oppimisen olohuone -toiminta olla sinulle…
Rastita mikä tuntuu tutulle:
 Lukeminen ja matematiikka ovat hidasta/työlästä
 Vieraat kielet ovat vaikeita
 Tekstin kirjoittaminen on työlästä
 Sosiaaliset tilanteet uuvuttavat täysin
 Keskittyminen on vaikeaa
 Internetissä asioiminen on hankalaa
 Uuden aloittaminen on hankalaa

Jos tunnistit itsessäsi näitä asioita, ota yhteyttä
tai tule juttelemaan ja juomaan kahvit kanssani
avoimeen Oppimiseen olohuoneeseen.

Oppimisen olohuone -toiminta on osa Kuopion kaupungin
työllisyyspalveluita. Toiminta on asiakkaille
vapaaehtoista, maksutonta ja sitoutumatonta.
www.eoliitto.fi/oppimisen-olohuone

