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Yksilökohtainen / Erityinen 
tuki

Yhteisöllisyys, 
mahdollisuus vaikuttaa

Opiskelijoiden valinnan 
mahdollisuudet, 

henkilökohtaistaminen
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● Oppimisympäristöt ( työpaikalla tapahtuva 

oppiminen), Oppisopimus, Koulutussopimus

● Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen = 

hankitaan vain puuttuva osaaminen

● Tutkinnon sisällä osaamisalavalinnat, ytojen

suuntaaminen, erilaiset polut ( Kv, yrittäjyys, 

urheilu, EduFutura)

● Mun koulutuspolku- mun ura – mun unelma

● Mun unelma- mun koulutuspolku-mun ura

Opiskelija aktiivisena toimijana,

Henkilökohtaistaminen, 
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Urheilijan polku
● Ammatillisessa koulutuksessa voit opiskella 

urheilijan polulla. 

● Pääset sinne hakemalla yhteishaussa tai jatkuvan 
haun kautta. Urheilija pääsee painopistelajeissa 
harjoittelemaan aamuisin millä alalla tahansa ja 
saa siitä opintopisteitä.

● Toteutus yhteistyössä Schildtin urheilulukion 
kanssa. Infoja tulossa ennen yhteishakua. 
Tarvittaessa kysy lisää Gradia Jyväskylän 
urheilukoordinaattorilta Markus Rämältä, 
0403415484.

Liikkuva amis: 

Liikkuvan opiskelun hankkeen kautta Gradialla on 

paljon välituntiaktiivisuusmahdollisuuksia, valinnaisia 

opintoja liikuntaan ja mobiililaitteisiin tarkoitettuja 

sovelluksia itsenäiseen liikkumiseen (Sportyplanner). 
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gradia.fi Monta tapaa vaikuttaa!
Opiskelijakuntatoiminta

● Jamo ry ja Pate ry

Tutortoiminta

● Tutortoiminta on osa oppilaitoksen hyvinvointi- ja 

vaikuttamistyötä

● Tutortoiminnan tavoitteita ovat esimerkiksi

● Yhteisöllisyyden vahvistaminen

● Viihtyvyyden sekä hyvinvoinnin edistäminen

● Opiskelijoiden osallistaminen oppilaitoksen toimintaan

● Vertaisoppiminen sekä -tukeminen

Opiskelijaraadit opiskelijoiden äänet kuuluviin!

● Halutaan antaa ääni opiskelijoille ja 
parantaa opiskelijoiden vaikuttamismahdollisuuksia
sekä yhteisöllisyyttä.
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●Tuen eri muodot

●Yhteisöllinen opiskeluhuolto

●Pedagogiset valinnat

●Erityinen tuki ( ml poikkeaminen, 
mukauttaminen)

●Yksilökohtainen opiskeluhuolto 
(moniammatillinen yhteistyö) + Erilaiset 
Gradian sisäiset valmennukset
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Vivo-valmennus

• Opiskelijalle, joka ei elämäntilanteestaan johtuen pysty 

sitoutumaan opiskeluun ja jonka kohdalla oppilaitoksen 

tukitoimet ovat olleet monipuolisesti käytössä, mutta 

opiskeluhuollollinen tuki tarvitsee lisävahvistusta

• Opiskelijalle, jolle opiskeluun osallistuminen ei ole sen 

hetkisessä elämäntilanteessa mahdollista tai jonka 

opinnot ovat keskeytymisvaarassa

• Yksilö- ja ryhmämuotoista valmennusta

• Valmennus perustuu valmennuspedagogiikkaan ja 

ratkaisukeskeiseen neuropsykiatriseen 

valmennukseen.
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• Opiskelijalle, joka palaa Vivo-valmennuksesta 

takaisin koulutusalalle tai lukioon opintojensa pariin

• Matalan kynnyksen ennaltaehkäisevää ja 

kokonaisvaltaista tukea lähellä opiskelijan arkea

• Opiskelijalle, jolla ilmenee haasteita opinnoissa, 

elämänhallinnassa tai arjen sujumisessa

Kampusvalmentaja
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• Vahvistetaan työelämässä oppimisen aikana 

tarvittavia taitoja

• Kun haasteita on esimerkiksi työelämässä oppimisen 

paikan löytämisessä, sosiaalisissa tilanteissa ja 

omiin vahvuuksiin sopivan paikan löytämisessä

• Työelämävalmentaja on opiskelijan matkassa ennen 

työelämässä oppimisen jaksoa ja jakson aikana

• Työelämävalmentaja auttaa opiskelijoista myös 

valmistumisen kynnyksellä työelämään siirtymisen 

vaiheessa.

Työelämävalmennus
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Kiitos!

Mukavaa alkavaa 

syksyä!


