Oletko työtön, lomautettu tai määräaikaisessa 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!

snellmanedu.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 tuloksen pohjalta saat oman oppimissuunnitelman. Myös henkilökohtaista ohjausta ja neuvontaa on saatavilla.
Opiskelu ja oppiminen tapahtuu pääosin itsenäisesti verkossa digitaalisessa oppimisympäristössä. Lisäksi voit hyödyntää oman alueesi lähija verkkovalmennuksia. Oppimissisältöjen laajuus on 4 op ja aiheet
ovat ns. yleisiä työelämä- ja digitaitoja, joita voivat hyödyntää kaikki
työikäiset työtehtävästä ja taustasta riippumatta.
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ilmoittaudu mukaan!

snellmanedu.fi/keto-hanke
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osaamisen kehittämisestä kiinnostuneille henkilöille. Osallistujat voivat olla miltä
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Hankkeen palvelut on suunnattu työttömille ja/tai työttömyysuhanalaisille oman
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Miten mukaan?

HYÖTYKÄYTTÄJÄ
∙ informaatioergonomia
∙ ajanhallinta
∙ tiedonhaku ja -hallinta
∙ tekijänoikeudet
∙ viestintä ja vuorovaikutus
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PERUSKÄYTTÄJÄ
∙ ajanhallinta
∙ tiedon tuottaminen ja
muokkaaminen
∙ yhteisöllinen työskentely
∙ tietoturva ja tietosuoja
∙ viestintä ja vuorovaikutus

JÄ

RU ST E E T

Ä

PE

T

EN

ALOITT

ALOITTELEVA KÄYTTÄJÄ
∙ laitteiden hallinta
∙ tietoturva
∙ medialukutaito
∙ viestintä ja vuorovaikutus
∙ helppokäyttötoiminnot
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