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Lotta muutti opiskelija-asuntoon
kaupungin laidalle.
Hetken hän nautti vapaudesta. Pian hän
huomasi kuinka paljon asioita on huomioitava
voidakseen elää itsenäisesti. Ruokarahat eivät
tahtoneet riittää. Koulussa ei jäänyt juuri aikaa
tutustua toisiin, ja valmiisiin kaveriporukoihin
oli vaikea päästä mukaan. Vapaa-aika oli
yksinäistä ja kaupunki tuntui vieraalta.

Lotta kasvoi pienessä maalaiskunnassa. Yläkoulun päätyttyä hän
päätti lähteä Turkuun opiskelemaan lukioon. Turku oli
ennestään vieras paikka. Perhe
ja kaverit jäivät kotiseudulle.

Lotta kävi tapaamassa opinto-ohjaajaa. Opo
kertoi Lotalle Opiskelijan Turku –kurssista.
Lotta ilmoitti KOTAN työntekijälle osallistuvansa kurssille.

OPISKELIJAN TURKU
Lotta tapasi kurssilla muita samassa
tilanteessa olevia nuoria. Kurssilla
Lotta tutustui harrastusmahdollisuuksiin, hankki kirjastokortin ja
kävi retkellä Ruissalossa. Joukkoliikenteen käyttö tuli kurssin aikana
tutuksi. Kurssilla laitettiin yhdessä
ruokaa ja keskusteltiin rahan
käytöstä. Kurssin aikana Lotta
kotiutui Turkuun ja sai uusia
eväitä itsenäiseen elämään.

OPISKELIJAN TURKU

KOTA – Lasten ja nuorten hyvinvointi ry on RAY:n tuella kehittänyt kurssin, jonka tavoitteena on hyvinvoiva ja tasapainoinen,
arjessaan ja opinnoissaan pärjäävä lukiolaisnuori. Kurssi vastaa laajuudeltaan yhtä lukiokurssia. Kurssitapaamisia on kahdeksan,
yhden tapaamisen kesto on 2-3 tuntia. Kurssi on opiskelijalle maksuton. KOTAN työntekijä vastaa kurssin suunnittelusta,
tiedottamisesta, toteutuksesta ja arvioinnista sekä huolehtii yhteydenpidosta kouluun.

OPISKELIJA

Tapaa
opinto-ohjaajan, joka
suosittelee
vapaavalintaista
Opiskelijan Turku
-kurssia.

Saa kurssista
suoritusmerkinnän.

Osallistuu kurssille
kerran viikossa
kahdeksan kertaa.

Näkee koulun
ilmoitustaululla
esitteen Opiskelijan
Turku -kurssista.
Opiskelija muuttaa
Turkuun ja aloittaa
opinnot uudessa
oppilaitoksessa.

KOTA
LUKIO

Arvioi saamiaan
hyötyjä ja
kehittämisehdotuksia
vastaamalla
palautekyselyyn.

Saa
Wilma-viestillä
linkin aiempien
kurssien kuviin.
Ilmoittautuu
kurssille KOTAN
työntekijälle.

Väliarvioinnin perusteella
tehdään tarvittaessa muutoksia
kurssin sisältöön.

Kurssia markkinoidaan jakamalla
esitteitä, tiedottamalla opoja ja
pitämällä infotilaisuuksia.

Kurssin sisältöä
suunnitellaan yhdessä
osallistujien kanssa.

Kurssin toteutuksesta sovitaan
rehtoreiden kanssa.

Opot kertovat kurssista oppilaille henkilökohtaisissa tapaamisissa ja Wilma-viesteillä. Myös
muut opettajat ja opiskelijahuollon työntekijät voivat ohjata opiskelijoita kurssille.

Ohjaaja ilmoittaa koulusihteerille
kurssin suorittaneet opiskelijat ja laatii
loppuraportin.

Kurssin päätyttyä opot saavat yhteenvedon kurssista
ja koulusihteeri kirjaa opintosuoritukset.

KURSSIN SISÄLTÖ
Tutustutaan opiskelijan
taloudenpitoon ja Turun
nuorten palveluihin kuten
Ohjaamoon.

Turku alkoi
tuntua kodilta.
Osallistujat saivat
uusia ystäviä ja
vinkkejä arjen
hallintaan.

Kaupunkisuunnistusta
Tutustutaan
keskustan gallerioihin
ja kahviloihin. Kurssi
päättyy yhteiseen
palautekeskusteluun.
Kurssilla liikutaan
paikallisliikenteen
busseilla ja harjoitellaan
itsenäistä liikkumista.

Käydään ohjatulla liikuntatunnilla
ja tutustutaan erilaisiin harrastusmahdollisuuksiin.

Melotaan
Aurajoessa

Tehdään Road trip
- kierros Turussa.
Vieraillaan paikoissa,
joita ei matkaoppaissa
mainita.

Kurssin alussa
keskustellaan osallistujien
toiveista ja tarpeista.
Jokainen pääsee
vaikuttamaan kurssin
sisältöön.

Seikkaillaan ja
retkeillään luonnossa.
Opiskelijan kokkisota! Pienryhmät suunnittelevat
aterian 3-4 hengelle opiskelijabudjetilla. Käydään
kaupassa ja valmistetaan ateriat.

