HOIVA-AVUSTAJAN TAI LÄHIHOITAJAN KOULUTUS (TYÖVOIMAKOULUTUS)

Hakuaika
28.04.2020 - 16.08.2020
Tutkinto
Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto
Kohderyhmä
Haluatko työn, joka on merkityksellistä ja vastuullista? Kiinnostaako sinua työskentely ikääntyneiden ihmisten parissa?
Onko sinulla jo työkokemusta hoitotyöstä? Hae hoiva-avustaja tai lähihoitajakoulutukseen oppimaan uutta!
Työvoimakoulutus on tarkoitettu ensisijaisesti työttömille tai työttömyysuhan alaisille aikuisille. Hakijalta vaaditaan hyvät
vuorovaikutustaidot, riittävä kielitaito, motivaatiota työskennellä ikääntyneiden parissa sekä alalle soveltuvuutta
Toteutus
Valintajaksolle kutsutaan hakemusten ja haastattelujen perusteella.Valintajakso järjestetään 1.9.-25.9.2020.
Orientaatio- ja valintajakson aikana arvioidaan hakijan soveltuvuus ja valmiudet toimia alalla sekä laaditaan opiskelijalle
henkilökohtainen osaamisen kehittämisuunnitelma (HOKS).
Koulutukseen sisältyy teoriaopetusta erilaisissa oppimisympäristöissä ( lähi- ja verkko-opetusta) sekä työpaikalla
tapahtuvaa oppimista. Koulutukseen sisältyy kahden viikon lomajakso / vuosi. Opiskelijalla on mahdollisuus suorittaa
opintojen loppuvaiheessa lähihoitajan tutkinto valmiiksi oppisopimuksella (edellyttää soveltuvaa työpaikkaa)
Kuvaus
HOIVA-AVUSTAJAN KOULUTUS
Koulutuksen aika 1.9.2020- 28.5.2021
Koulutuksen sisältö:
Orientaatio- ja valintajakso 4 vko ajalla 1.9.-25.9.2020
Kasvun osallisuuden edistäminen -tutkinnon osa (sosiaali- ja terveysalan pt)
Avustamis- ja asiointipalvelujen tuottaminen -tutkinnon osa (puhdistus- ja kiinteistöpalvelujen pt)
Yhteiset aineet:
Kestävän kehityksen edistäminen, toiminta digitaalisessa ympäristössä, työelämässä toimiminen, työelämän
viestintätaidot ja opiskelu- ja urasuunnitelma
LÄHIHOITAJAN KOULUTUS
Koulutuksen aika 1.9.2020 - 30.9.2022
Koulutuksen sisältö:
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Orientaatio- ja valintajakso 4 vko ajalla 1.9.-25.9.2020
Kasvun osallisuuden edistäminen 20 osp
Hyvinvoinnin ja toimintakyvyn edistäminen 30 osp
Yhteiset aineet 35 osp
Osaamisala: Ikääntyneiden hoito ja kuntoutus
- Kotihoidossa toiminen 40 osp
- Ikääntyneiden osallisuuden edistäminen 35 osp
- Valinnainen tutkinnon osa: Hyvinvointiteknologian 15 osp
Lisätietoja antaa
Sanna Seppänen P.040 7130 552, sanna.seppanen@lhkk.fi
Koulutukseen hakeudutaan Internetin kautta: www.te-palvelut.fi. Koulutustunnus on 679702. Koulutukseen valinta
perustuu hakemuksessa esitettyihin tietoihin ja haastatteluun, täytä hakemus huolellisesti ja kerro mm. miksi olet
kiinnostunut tästä koulutuksesta ja miten tämä edistää työllistymistäsi. Valintatiedot lähetetään kirjeitse ja ne ovat
nähtävillä myös sähköisissä palveluissa (www.te-palvelut.fi).

Forssan ammatti-instituutti & Faktia Oy, Saksankatu 27, PL 12, 30101 Forssa | kirjaamo@lhkk.fi | 040 7130 555

