YMPÄRISTÖOSAAVAKSI AMMATTILAISEKSI!
UUSI VERKKOPALVELU TUKEE OPPIMISTA JA OPETUSTA

YMPÄRISTÖOSAAMINEN ON OSA AMMATTITAITOA ALALLA KUIN ALALLA. YMPÄRISTÖOSAAVA
AMMATTILAINEN -VERKKOPALVELU TARJOAA KÄYTÄNNÖNLÄHEISTÄ TIETOA YMPÄRISTÖVASTUULLISISTA TOIMINTATAVOISTA VIIDELLÄ TOIMIALALLA. OPPILAITOS VOI HYÖDYNTÄÄ PALVELUA MONELLA TAVALLA.

OPETTAJA PÄIVITTÄÄ OSAAMISENSA – OPPILAITOS KEHITTYY
Ympäristöosaaminen on paljon muutakin kuin jätteiden lajittelua:
materiaalien ja energian säästävää käyttöä, hallittuja hankintoja,
ympäristön turvallisuudesta ja terveellisyydestä huolehtimista.
Opettajien osaaminen ja ammattiylpeys ovat laadukkaan koulutuksen
perusta. Kun opettaja tuntee alansa tärkeimmät ympäristövaikutukset
ja vastuulliset toimintatavat, ne on luontevaa sisällyttää osaksi opetusta. Opettajat voivat arvioida opetuksen sisältöjä ja työsalien
käytäntöjä: miten hyvin opetuksemme vastaa työelämän kasvaviin
ympäristöosaamisen odotuksiin.
Ympäristöosaava
ammattilainen
palveleekin
oppilaitoksen
kehittämistä ja laadunhallintaa lähtien avainhenkilöistä – ammattitaitoisista opettajista.
OPETUKSEEN JA OPISKELUUN
Aineistoa saa käyttää opetuksessa maksutta esimerkiksi lähdeaineistona, itseopiskelussa tai keskustelun pohjana. Osaamistesti sopii
osaamisen arviointiin ja itsearviointiin.
Verkossa vapaasti saatava, itseopiskeluun laadittu aineisto tuo tarpeellista lisätukea opetukseen, kun koulutuksen määrärahat pienenevät ja lähiopetusta vähennetään.

KÄYTÄNNÖNLÄHEISTÄ YMPÄRISTÖTIETOA VIIDELLE ALALLE






Kiinteistönhoitoala
Kone- ja metalliala
Puhdistuspalveluala
Ruokapalveluala
Sosiaali- ja terveysala

Itseopiskeluaineisto ja osaamistesti
ovat verkossa ammattilaisten, opettajien ja opiskelijoiden vapaasti käytettävissä. Osaamistestin suorittaja saa
henkilökohtaisen osaamistodistuksen.

Lisäetuja
oppilaitoksille
Lue lisää
kääntöpuolelta!

TUEKSI TYÖSSÄOPPIMISEEN

LISÄETUA OPPILAITOKSELLE

Työssäoppimisen merkitys oppimiselle on suuri. Vaikka ympäristöasioiden painoarvo yrityksissä kasvaa jatkuvasti, ei kaikilla työpaikoilla toimita vastuullisesti. Siksi on tärkeää keskustella TOP-jakson
kokemuksista yhdessä.

Oppilaitos voi perustaa haluamilleen
koulutusaloille tilin, jonka kautta on
helppo seurata suoritusten kertymistä.

Organisaation tarkistuslistoja voi käyttää TOP-jakson oppimistehtävänä. Niiden läpikäyminen yhdessä jakson jälkeen laajentaa opiskelijoiden kokonaiskuvaa työelämän käytännöistä.
YHTEISKUNTAVASTUUN OSOITUS
Suomella on uusi Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus
(www.ym.fi/sitoumus2050). Myös oppilaitokset on haastettu osallistumaan sitoumukseen konkreettisin toimin. Henkilöstön ja opetuksen kehittäminen Ympäristöosaava ammattilainen -verkkopalvelun
avulla on hyvä tapa vastata haasteeseen.
”Tämä on kestävää kehitystä käytännössä”, toteaa Ympäristöosaava
ammattilainen -palvelusta vastaava Minna Myllykoski Suomen ympäristöopisto Syklistä. ”Sen päälle ymmärtävät niin yritykset, ammattilaiset kuin asiakkaatkin.”

Kun 90 prosenttia henkilöstöstä on läpäissyt osaamistestin, koulutusala saa
osaamistodistuksen ja käyttöoikeuden
Ympäristöosaavan ammattilaisen logoon ja muuhun viestintäaineistoon.
Opiskelijoiden suorituksia varten kannattaa perustaa erillinen alatili.
Palvelu on kokonaisuudessaan maksuton vuonna 2014. Oppilaitoksen lisäedut muuttuvat maksullisiksi vuoden
2015 alussa.

Toimi nyt!
Oppilaitoksesi saa
edut ilmaiseksi
2014–2015

LISÄTIETOA
www.ympäristöosaava.fi
Suomen ympäristöopisto SYKLI
Minna Myllykoski
minna.myllykoski@sykli.fi
p. 040 740 6028
kertyvät. Kun 90 prosenttia henkilöstöstä on suorittanut osaamistestin, yritys saa osaamistodistuksen, jota se voi käyttää asiakasviestinnässään.

Oppilaitokset, jotka perustavat tilin ja
saavuttavat henkilöstön 90 prosentin
suoritustason vuoden 2014 aikana, saavat oppilaitosten lisäedut ilmaiseksi
vuoden 2015 ajan.
Tarjoamme tilin avanneille oppilaitoksille useita etuja, kuten edullista koulutusta osaamisen syventämiseen ja
osaamistestiin valmistautumiseen.
www.ympäristöosaava.fi

Suomen ympäristöopisto SYKLI
PL 72, 11101 Riihimäki
www.sykli.fi / info@sykli.fi

