MUUT AMMATILLISET KOULUTUKSET
MUSIIKKIALAN PERUSTUTKINTO, MUSIIKIN OSAAMISALA (MUUSIKKO)
Vaativana erityisopetuksena, 180 osp / 3 v.
Seuraava koulutus alkaa elokuussa 2023.
MEDIA-ALAN JA KUVALLISEN ILMAISUN PERUSTUTKINTO, KUVALLISEN
ILMAISUN OSAAMISALA (KUVALLISEN ILMAISUN TOTEUTTAJA)
Vaativana erityisopetuksena, 180 osp / 3 v.
Seuraava koulutus alkaa elokuussa 2023.
TYÖHÖN JA ITSENÄISEEN ELÄMÄÄN VALMENTAVA KOULUTUS (TELMA)
Vaativana erityisopetuksena, 60 osp / 1-3 v.
Ammatillinen koulutus järjestetään yhteistyössä Koulutuskeskus Salpauksen
kanssa.
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Tutkintokoulutukseen
valmentava koulutus

TUVA

38 viikkoa / 1 vuosi
perusopetuksen jälkeisen koulutuksen yhteishaku

TUTKINTOKOULUTUKSEEN VALMENTAVA KOULUTUS (TUVA)
Tutkintokoulutukseen valmentava koulutus on tarkoitettu peruskoulun päättäneille nuorille ja aikuisille, jotka tarvitsevat valmiuksia tai tukea siirtyäkseen
ammatilliseen- tai lukiokoulutukseen.
Kaarisillan TUVA-koulutus on tarkoitettu vaativaa erityistä tukea tarvitseville
oppijoille, joilla on jokin erityisen tuen tarve kuten vamma, sairaus tai kehityksen viivästyminen.
TUVA-KOULUTUKSEN TAVOITTEITA JA SISÄLTÖJÄ
TUVA-koulutuksen tavoitteena on antaa opiskelijalle valmiuksia hakeutua
ammatilliseen peruskoulutukseen ja suorittaa ammatillinen perustutkinto.
Koulutuksen aikana voi suorittaa kulttuurialan ammatillisen koulutuksen osia.
Kaarisillassa on mahdollisuus perehtyä erityisesti musiikin ja kuvallisen ilmaisun ammatilliseen koulutukseen.
TUVA-koulutus tukee kokonaisvaltaisesti opiskelijan valmiuksia ja osaamista. Laaja-alaisen osaamisen kokonaisuus muodostuu opiskelijan tiedoista,
taidoista, asenteista ja arvoista sekä toimintakyvystä.
Koulutuksen aikana opiskelija kehittää opiskelu- ja urasuunnittelutaitojaan
ja hänelle laaditaan yksilöllinen opintopolku tavoitteiden ja osaamistarpeen
perusteella.
OPISKELU
TUVA-koulutuksen laajuus on 38 viikkoa ja se suoritetaan yhden vuoden aikana. Koulutus toteutetaan erityisopetuksena. Opiskelu Kaarisillassa on toiminnallista ja tapahtuu pienryhmissä. Opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen
osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS).
TUVA-koulutuksessa opiskelu on opiskelijalle maksutonta.

KOULUTUKSEEN TUTUSTUMINEN
Koulutuksesta kiinnostuneet voivat sopia Kaarisiltaan tutustumisesta Kaarisillan sosiaalisosiaalityöntekijä Elina Tuomisen kanssa. Voit tutustua opetustiloihin ja keskustella koulutukseen liittyvistä asioista opettajan ja sosiaalityöntekijän kanssa. Koronatilanteesta johtuen tutustumiset järjestetään
arkipäivisin klo 15.30 alkaen, kun tiloissa ei ole enää toimintaa.
Koulutusinfot järjestetään etänä keskiviikkona 19.1.2022 klo 9 – 10 ja torstaina 27.1.2022 klo 13 - 14. Koulutusinfo on tarkoitettu kaikille koulutuksista
kiinnostuneille. Linkit koulutusinfoihin tulee Kaarisillan nettisivuille www.
kaarisilta.fi.
KOULUTUKSEEN HAKEUTUMINEN
Hakuaika on 22.2. – 22.3.2022 opintopolku.fi -sivuston kautta perusopetuksen
jälkeisen koulutuksen yhteishaussa.
Valintatilaisuus pidetään keskiviikkona 27.4.2022 klo 10 - 15 Kaarisillassa Villähteellä. Valintatilaisuudessa arvioidaan hakijan ryhmässä toimimisen taitoja,
opiskeluvalmiuksia ja motivaatiota ammatillisiin opintoihin.
ASUMINEN
Kaarisillassa ei ole opiskelija-asuntolaa. Lahden alueen asumispalvelujen
tarjoajista ja Villähteellä sijaitsevan Mäntyniemikodin ohjatun ja autetun
asumisen vapaista paikoista voi tiedustella Kaarisillan sosiaalityöntekijä Elina
Tuomiselta.
SIJAINTI
Koulutuspaikka on Taide- ja Toimintakeskus Kaarisilta Villähteellä, 10 km Lahden keskustasta Kouvolaan päin.
LISÄTIETOJA
Lisätietoja opinnoista, asumisesta ym. opiskeluun liittyvistä asioista saa Kaarisillan sosiaalityöntekijä Elina Tuomiselta (ma-to):
puh. 040 354 1772
elina.tuominen@kaarisilta.fi
Lisätietoja koulutuksesta saa myös toiminnanjohtaja Marju Markkaselta:
puh. 044 774 4025
marju.markkanen@kaarisilta.fi

