Kestävän kehityksen web-arviointijärjestelmä:
OKKA-säätiö, Eco-One, PKKY, Samiedu, SAKKY

Työelämän palautekysely
1) Työssäoppijoiden kestävän kehityksen osaaminen
Arvioi työpaikassanne työssäoppijoina olleiden oppilaitoksemme opiskelijoiden keskimääräistä
osaamista seuraavissa asioissa:
Asteikko esim.
1 = heikko
2 = tyydyttävä













3 = hyvä

EOS = en
5 =osaa
erinomainen
sanoa

EOS = en osaa sanoa

materiaalitehokas työskentely
jätteiden lajittelu
energiatehokas työskentely
vaarallisten jätteiden ja aineiden käsittely
työturvallisuusasioiden hallinta
taloudellinen ja kustannustehokas toiminta
erilaisten asiakkaiden kohtaaminen palvelutilanteissa
asiakkaan opastaminen tuotteisiin/palveluun liittyvissä ympäristö- tai turvallisuusasioissa
lainsäädännön vaatimusten tuntemus
alan ammattietiikan mukainen toiminta
yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot
oman työn/työpaikan toimintojen kehittäminen

2) Valmistuneiden opiskelijoiden kestävän kehityksen osaaminen
(Vastataan, jos työpaikka on rekrytoinut oppilaitoksesta valmistuneita opiskelijoita.)
Missä kestävään kehitykseen liittyvissä taidoissa oppilaitoksestamme valmistuneilla rekrytoimillanne
opiskelijoilla on ilmennyt selkeitä puutteita osaamisessa (rastita taidot)?














materiaalitehokas työskentely
jätteiden lajittelu
energiatehokas työskentely
vaarallisten jätteiden ja aineiden käsittely
työturvallisuusasioiden hallinta
taloudellinen ja kustannustehokas toiminta
erilaisten asiakkaiden kohtaaminen palvelutilanteissa
asiakkaan opastaminen tuotteisiin/palveluun liittyvissä ympäristö- tai turvallisuusasioissa
lainsäädännön vaatimusten tuntemus
alan ammattietiikan mukainen toiminta
yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot
oman työn/työpaikan toimintojen kehittäminen
muut kestävän kehityksen taidot: ____________________________

Mistä tutkinnoista valmistuneilla opiskelijoilla osaamisen puutteita on ilmennyt?

3) Yhteistyö työpaikan ja oppilaitoksen välillä
Kuinka tyytyväinen työpaikkanne on ollut yhteistyöhön oppilaitoksemme kanssa seuraavissa asioissa:
Asteikko esim.
1 = ei lainkaan
tyytyväinen

2 = jossain määrin
tyytyväinen

3 = melko
tyytyväinen

4 = hyvin
tyytyväinen
5 = erinomainen

1. OPPILAITOKSEN ANTAMA TUKI






Työpaikkaohjaajan perehdytys
o tutkinnon ammattitaitovaatimukset ja arviointi
o työssäoppimisen tavoitteet
Työpaikkaohjaajan koulutus
Opettajan tuki työssäoppimisen
o suunnitteluun
o ohjaukseen
o arviointiin
Avoimet vastaukset: oppilaitoksen antaman tuen kehittäminen

2. AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖT




Ammattiosaamisen näyttöjen
o suunnittelu ja organisointi
o arvioinnin toimivuus
o arviointikeskustelun onnistuminen
Avoimet vastaukset: ammattiosaamisen näyttöjen kehittäminen

3. ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN





Työssäoppimisjakson palautekeskustelu
Työpaikan saama hyöty työssäoppimisesta, esim.
o työntekijän rekrytointi
o työpaikan käytäntöjen kehittäminen
o työpaikkaohjaajan osaamisen lisääntyminen
Avoimet vastaukset: työssäoppimisen prosessin kehittäminen työpaikalla

4. TYÖSSÄOPPIMISEN YLEISARVIO


Tyytyväisyys työssäoppimisen järjestelyihin kokonaisuutena

5. TYÖPAIKAN JA OPPILAITOKSEN YHTEISET KEHITTÄMISHANKKEET



Hankeyhteistyön toimivuus
Työpaikan saama lisäarvo hankkeista

EOS = en osaa
sanoa
EOS = en osaa sanoa

