KOHTI TÄYTTÄ OMAA POTENTIAALIA

OPISTOVUOSI
OPPIVELVOLLISILLE
kansanopistossa

Kansanopistoissa
käynnistyy peruskoulun
päättäneille oppivelvollisille tarkoitettu
Opistovuosi-koulutus
elokuussa 2021.
Koulutus on yhden
lukuvuoden mittainen.
Koulutuksen jälkeen
voi edetä esimerkiksi
lukioon tai ammatilliseen koulutukseen.

KENELLE?
Nuorille, jotka
 haluavat parantaa perustaitoja ja opiskeluval-

miuksia menestyäkseen toisen asteen opinnoissa

 kaipaavat tukea opiskelumotivaation

löytämiseen

 haluavat selkiyttää tulevaisuuden suunnitelmiaan

 tarvitsevat tukea elämänhallintavalmiuksien

ja arjen taitojen vahvistamisessa

 hyötyvät yhteisöllisyydestä, henkilökohtaisesta

ohjauksesta sekä ohjatusta asumisesta

 ovat keskeyttäneet ammatillisen koulutuksen

tai lukion

MIKSI KANSANOPISTOON?
Kansanopisto on yhteisöllinen oppimisympäristö, jossa nuori kohdataan
kokonaisvaltaisesti. Kansanopistossa
voi oppia itseä kiinnostavia opintosisältöjä yhdessä toisten nuorten
kanssa. Opistovuosi-koulutus vahvistaa nuoren opiskelutaitoja, osaamista
ja motivaatiota sekä tukee nuorta
oman elämän ja tulevaisuuden suunnittelussa. Koko opisto ohjaa nuoren
kasvua ja oppimista kohti omaa täyttä
potentiaalia.

MITÄ KOULUTUS TARJOAA?
Koulutus koostuu yhteisistä sisällöistä (Kansanopistojen oppivelvollisille suunnatun vapaan sivistystyön koulutuksen opetussuunnitelman perusteet 2021) sekä opistokohtaisista valinnaisista
opinnoista.
Koulutuksen yhteiset sisällöt:
 Arjen taidot ja elämänhallinta (vähintään 4 op)
 Opiskelu-, itsetuntemus- ja työelämätaidot
(vähintään 4 op)
 Vuorovaikutus- ja viestintätaidot (vähintään 4 op)
 Matemaattiset perustaidot ja ongelmanratkaisutaidot 		
(vähintään 4 op)
 Aktiivinen kansalaisuus (vähintään 4 opintopistettä)
 Opiskelu- ja urasuunnittelutaidot (vähintään 4 op)
 Valinnaiset suuntautumisopinnot (max 29 op)
Valinnaisia suuntautumisopintoja nuori voi valita oman
mielenkiintonsa ja kansanopiston tarjonnan mukaan.
Valinnaisia opintoja voivat olla esimerkiksi musiikki, kuvataide
ja teatteri, media ja viestintä, liikunta ja terveys, kasvatus,
ohjaus ja psykologia, ympäristö ja luonnontieteet sekä kielet
ja kansainvälisyys.
Joissakin kansanopistoissa oppivelvolliset voivat
myös korottaa peruskoulun päättötodistuksen
arvosanoja, suorittaa lukion opintoja,
opiskella ammatillisia opintoja tai
kurkistaa korkeakouluopintoihin.

Kansanopistossa on mahdollista myös
asua opiskelun ajan. Opistolla asuminen on oiva tapa tutustua itsenäiseen,
mutta myös yhteisölliseen opiskelijaelämään. Opiskelu, ruokailu ja majoitus ovat maksuttomia oppivelvollisille
suunnatussa koulutuksessa.

MITEN HAKEUTUA
KANSANOPISTOON?
Opistovuosi oppivelvollisille -koulutukseen haetaan ottamalla yhteyttä
suoraan koulutusta järjestävään kansanopistoon.
Opistovuosi-koulutukset sekä niitä
järjestävät kansanopistot löytyvät
kansanopistokoulutusten hakukoneesta osoitteesta kansanopistot.fi.
Hakukoneessa tulee valita koulutusmuoto-kohdasta Opistovuosi oppivelvollisille ja painaa ”etsi”. Tällöin hakukone etsii tarjolla olevat koulutukset.
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