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Gradian
syksyn kuulumisia
Uutiskirjeemme sisältää tietoa
syksyn tapahtumista sekä muista
ajankohtaisista asioista.
Toivomme että uutiskirjeemme tavoittaa mahdollisimman laajasti yhteistyökumppanimme, joten voit jakaa uutiskirjettä vapaasti omassa verkostossasi.

Syysbrunssi
Kutsumme Keski-Suomen maakunnan peruskoulujen opinto-ohjaajat ja rehtorit
Gradian syysbrunssille yhteistyötapaamiseen Harjun toimipisteeseen. Brunssin
ohessa tarjoamme tietoa ammatilliseen koulutukseen, lukiokoulutukseen ja oppisopimukseen hakeutumisesta ja muista ajankohtaisista asioista.





perjantaina 12.10.2018 (Huom! Muuttunut ajankohta)
klo 8.15-10.15
Harjun kampus, ravintola Lounastuuli
Sepänkatu 3, 40720 Jyväskylä

Ilmoittaudu brunssille tästä linkistä ma 8.10.2018 klo 16 mennessä.
Pysäköinti on sallittua Harjun kampuksella vapaille paikoille brunssin ajan
ilman vieraslupakorttia, pysäköinninvalvontaa ei ole tuona aikana.
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Avoimet ovet
Avoimet ovet ammatillisen koulutuksen aloilla ja lukiokoulutuksen erityistehtävien osalta (IBlukio, musiikki, urheilu) järjestetään viikoilla 46 ja 47.

 ti–ke 13.–14.11. 2018, Jämsä
 ti–to 20.–22.11. 2018, Jyväskylä
Ilmoittautumisohjeet tapahtumiin lähetetään myöhemmin.
Gradia-lukioiden (Schildtin lukio ja Jyväskylän Lyseon lukio) avoimista ovista, vanhempainilloista, lukioiden erityistehtävien ja polkujen esittelyistä sekä Schildtin lukion perinteisestä
syyskonsertista löydät lisätietoa lukiokoulutuksen peda.net -sivuilta.

9.lk vanhempainillat
Gradian hakupalvelut uudistaa ja kehittää perusasteella pidettävien infojen ja vanhempainiltojen sekä muiden hakeutumiseen liittyvien tapahtumien toteutustapoja.
Kehitämme hakeutumiseen liittyvää palvelua mm. lisäämällä sähköisen esittelymateriaalin
saatavuutta käyttöönne opotunneilla ja muissa ohjaustilanteissa.
Tavoitteena on toteuttaa esittelyt huomioiden koko Gradian koulutustarjonta ja yhä moninaisemmat hakeutumisen mahdollisuudet ja väylät opiskeluun.
Hakupalvelut kokoaa parhaillaan 9. luokkien vanhempainiltojen vuosikelloa. Koosteessa huomioidaan jo tulleet sekä lokakuun 2018 loppuun mennessä tulevat Gradian koulutusalojen esittelypyynnöt. Pyynnöt voi lähettää osoitteeseen hakupalvelut@gradia.fi

Taitaja9-kilpailu
Taitaja9 on peruskoulun 7.–9. luokkalaisille tarkoitettu kädentaitojen
kilpailu, joka tutustuttaa oppilaat samalla ammatillisiin opintoihin.
Gradia järjestää paikalliskilpailut Jyväskylässä to 1.11 ja Jämsässä
ke 21.11. Järjestävät tahot tiedottavat kilpailuista erikseen.
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Koulutuksiin läpi vuoden
Yhteishaun lisäksi Gradiaan voi hakea opiskelemaan läpi vuoden. Koulutustarjontamme on
esillä www-sivuillamme, ja hakemuksen koulutukseen voi jättää, kun koulutuksen hakulinkki on
aktiivinen.
Jatkuvassa haussa olevien koulutusten aloitusajankohta määritellään alakohtaisesti ja henkilökohtaisen suunnitelman mukaan.
Koulutuksiin haetaan Gradian www-sivujen kautta.
Kaikki ammatilliseen koulutukseen hakijat, joiden äidinkieli on muu kuin suomi, kutsutaan kielikokeeseen. Hakija voidaan valita opiskelijaksi, mikäli hän suorittaa kielikokeen hyväksytysti tai
esittää todistuksen suomen kielen taidostaan.
Jyväskylän aikuislukio tarjoaa monipuoliset opiskelumahdollisuudet aikuisille Harjun kampuksella. Aikuislukiossa voi suorittaa lukio-opintoja ja perusopetuksen opintoja lähi- tai verkkokursseina. Lisätietoa Jyväskylän aikuislukion peda.net-sivuilta.
Oppisopimuskoulutukseen on myös jatkuva haku. Lisätietoja löydät Gradian www-sivulta.

Koulutusinfoissamme ajan tasalle opintomahdollisuuksista
Katso syksyn aikataulu ja hyödynnä Jyväskylässä pidettävät iltapäiväinfot.

Syksyn muita tapahtumia
Gradian hakupalveluväkeä voi tavata myös seuraavissa syksyn tapahtumissa:
 28.9.2018 Valon kaupunki, Luova kampus
 30.10.2018 Koulutus- ja rekrytointimessut, Keuruu
 1.11.2018 Opiskele ja työllisty-messut, Hartola
 27.-28.11.2018 Studia-messut, Helsinki
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Ohjaamo Jyväskylä
Tietoa, neuvontaa ja ohjausta alle 30 -vuotiaille
 koulutus- tai työpaikan hakuun | arjen asioihin | rahaasioihin | asunnon hankintaan
Avoinna ilman ajanvarausta
ma–to klo 12–16 | pe klo 10–14
Gummeruksenkatu 6, 2. krs, 40100 Jyväskylä
p. 050 311 8877 myös WhatsApp, sähköposti: ohjaamo@jkl.fi
Ohjaamo Jyväskylä -hanke (1.3.2015-31.8.2018) oli osa valtakunnallista (STM, OKM, TEM)
palvelurakenteiden uudistamistyötä. Päätoteuttajana hankkeessa oli Jyväskylän koulutuskuntayhtymä ja osatoteuttajana Jyväskylän kaupungin työllisyyspalvelut.
Ohjaamo vakiintuu hankkeen päättyessä 31.8.2018. Vastuu Ohjaamotoiminnasta siirtyy Jyväskylän kaupungin nuorisopalveluille. Lue hankkeen vaiheista ja tuloksista Gradian www-sivujen
uutisesta sekä sivulla julkaistusta Ohjaamo Jyväskylä -hankeen loppuraporttijulkaisusta.

Hakupalvelut
Ohjausta ja neuvontaa Gradian opintoihin hakeutuville






puhelinaika ma–to klo 10–15.30 | pe klo 10–14
p. 040 341 6193
hakupalvelut@gradia.fi
Käyntiosoite: Sepänkatu 3 A4, Jyväskylä
Postiosoite: PL 472, 40101 Jyväskylä

 Syyslomaviikko 15.10.– 19.10.2018
puhelinaika ma–pe klo 12–15

Raikasta syksyä!

