VALMA, Ammatilliseen koulutukseen
valmentava koulutus

Monien mahdollisuuksien VALMA
VALMA -koulutuksessa vahvistat opiskeluvalmiuksiasi ja saat ohjausta ja tukea ammatinvalintaasi. Maahanmuuttajataustaisille opiskelijoille
on myös tarjolla suomen kielen taitoa vahvistava S2-polku. Koulutuksen pituus vaihtelee opiskelijan tarpeiden mukaan, mutta kestää
korkeintaan vuoden. Järjestämme VALMA -koulutusta viidessä toimipisteessä. Suoritetusta VALMA -koulutuksesta saa yhteishaussa kuusi
lisäpistettä.
VALMA-koulutuksessa
vahvistat opiskelutaitojasi
vahvistat arjen taitoja ja hyvinvointiasi
saat tietoa, tukea ja ohjausta ammatinvalinnassa sekä jatko-opiskelupaikan suunnittelussa
voit korottaa peruskoulun arvosanoja
saat tukea suomen kielen opiskeluun
saat tietoa oppisopimuskoulutuksesta
pääset tutustumaan eri aloihin työelämän kautta
voit suorittaa korttikoulutuksia (EA1 ja hygieniaosaaminen)

Hakeutuminen
Valma-koulutuksen haku jatkuvan haun kautta avautuu 1.5.2021.
Niille hakijoille, joiden äidinkieli on muu kuin suomi ja joilla ei ole todistusta riittävästä kielitaidosta, pidetään kielitaidon osaamiskartoitus.
Hakijoille lähetetään kutsut sähköpostitse.

VALMA-polut Keudassa
VALMA-koulutuksen laajuus on 60 osaamispistettä ja koulutus muodostuu kokonaan valinnaisista koulutuksen osista. Opiskelijan
opiskelusuunnitelma muodostetaan hänen omien tavoitteidensa mukaisesti valinnaisista koulutuksen osista. Jokaiselle opiskelijalle laaditaan
koulutuksen alussa henkilökohtainen suunnitelma opintojen suorittamiseksi. Suunnitelmaa päivitetään koulutusvuoden aikana.
VALMA-koulutuksen osat ovat:
Ammatilliseen koulutukseen orientoituminen ja työelämän perusvalmiuksien hankkiminen
Opiskeluvalmiuksien vahvistaminen
Työpaikalla järjestettävään koulutukseen valmentautuminen
Osallisuuden ja käytännön taitojen vahvistaminen

Ammatillisen tutkinnon osat tai osa-alueet
Muut valinnaiset koulutuksen osat

Arjentaitoja vahvistava polku (60 osp)
Järvenpää Wärtsilänkatu | Kerava Sarviniitynkatu | Nurmijärvi Lopentie | Mäntsälä Lukkarinpolku
VALMA-arjen taitoja vahvistava polku on sinulle peruskoulun päättänyt tai ammatillisen perustutkinnon tai lukion keskeyttänyt nuori tai
aikuinen, joka olet vailla toisen asteen tutkintoa
Polun oletusopinnot:
Ammatilliseen koulutukseen orientoituminen ja työelämän perusvalmiuksien hankkiminen (10 osp)
sisältäen mm. tietoa eri ammateista ja työpaikoista, opiskelumahdollisuuksista ja oppisopimuskoulutuksesta.
Opiskeluvalmiuksien vahvistaminen (8 osp)
sisältäen mm. äidinkieltä, englantia, ruotsia, matematiikkaa, fysiikkaa, kemiaa ja tietotekniikkaa työelämän ja ammatillisen
koulutuksen näkökulmasta.
Osallisuuden ja käytännön taitojen vahvistaminen (20 osp)
sisältäen mm. omien voimavarojen ja vahvuuksien kartoittamista, liikuntaa, ensiapua, hygieniaosaamista, keittiössä työskentelyä
ruuanvalmistuksen merkeissä, pieniä arjen korjaustöitä kotiolosuhteissa sekä taide ja kulttuuriopintoja. Koulutuksen aikana on
mahdollista suorittaa hygieniapassi.
Työpaikalla järjestettävään koulutukseen valmentautuminen (16 osp)
sisältäen työskentelyä eri työpaikoilla oman kiinnostuksen mukaisesti sekä opintoalatutustumisia eri ammatillisen koulutuksen
aloille.
Valma-koulutuksen valinnaiset opinnot (6 osp)
sisältäen vaihtoehtoisesti työskentelyä eri työpaikoilla, yto-opintoja tai ammatillisten koulutuksen alojen tietouden syventämistä
itseään kiinnostavan alan opintoihin osallistumalla.

Suomi toisena kielenä –polku (60 osp)
Kerava Sarviniitynkatu | Järvenpää Sibeliuksenväylä
VALMA- S2-polku on sinulle maahanmuuttaja, joka tarvitset erityisesti suomen kielen taidon vahvistamista ja haluat lisätä valmiuksiasi
opiskella ammatillisessa koulutuksessa
Polun oletusopinnot:
Ammatilliseen koulutukseen orientoituminen ja työelämän perusvalmiuksien hankkiminen (10 osp)
sisältäen mm. tietoa eri ammateista ja työpaikoista, opiskelumahdollisuuksista ja oppisopimuskoulutuksesta.
Opiskeluvalmiuksien vahvistaminen (30 osp)
sisältäen mm. suomen kielen opintoja, fysiikkaa, matematiikka, englantia ja tietotekniikkaa.
Osallisuuden ja käytännön taitojen vahvistaminen (10 osp)
sisältäen mm. omien voimavarojen ja vahvuuksien kartoittamista, liikuntaa, ensiapua, hygieniaosaamista sekä keittiössä
työskentelyä ruuanvalmistuksen merkeissä. Opintojen aikana on mahdollista suorittaa hygieniapassi.
Työpaikalla järjestettävään koulutukseen valmentautuminen (10 osp)
sisältäen työskentelyä työpaikoilla oman kiinnostuksen mukaisesti sekä opintoalatutustumisia eri ammatillisen koulutuksen aloille.

Opinto-ohjaajat
Keuda järjestää VALMA-koulutusta viidessä eri osoitteessa. VALMA-koulutuksesta vastaavien opinto-ohjaajien yhteystiedot toimipisteittäin:
Sibeliuksenväylä: Mirja Pitkänen, p. 050 350 7546 / mirja.pitkanen@keuda.fi
Wärtsilänkatu: Tiina Huuhtanen, p. 050 434 4121 / tiina.huuhtanen@keuda.fi
Sarviniitynkatu: Mia Hartikainen, p. 050 468 8435, mia.hartikainen@keuda.fi
Lukkarinpolku: Eija Toivanen, p. 050 321 9155 / eija.toivanen@keuda.fi
Lopentie: Jake Lahti-Olsen, p. 050 535 6159 / jake.lahti-olsen@keuda.fi

Toimipiste
Wärtsilänkatu 7, Järvenpää
Sibeliuksenväylä 55, Järvenpää
Sarviniitynkatu 9, Kerava
Lukkarinpolku 2, Mäntsälä
Lopentie 20, Nurmijärvi

