OHJAUSTA MALTALAISITTAIN
– alumnien uratarinat ja
ainevalintojen yhteys uravalintaan

O

pintoneuvoja Traver Templeman työskentelee Maltalla
yksityisessä San Andrea koulussa. Maltalla perusopetusta tarjoavat kunnalliset, yksityiset ja katolliset koulut. Traverin vastuulla on 8-12 luokkalaiset, jotka ovat 11-15 vuotiaita.
Opinto-ohjauksen oppitunnit ovat merkitty lukujärjestykseen. Hänen työskentelynsä painottuu 12-vuotiaiden ainevalintoihin ja 15-vuotiaiden jatko-opiskeluihin ohjaamiseen.
Oppituntien lisäksi Traver tapaa opiskelijat yksilöohjauksissa
sekä tarvittaessa huoltajan ja oppilaan yhteistapaamiset.
Traverin lisäksi koululla on myös ohjauksen puolella henkilö, joka vastaa opiskelijan hyvinvoinnista ja sosiaalisesta
puolesta – suomalaisittain voitaneen puhua koulukuraattorista. Traverin työn painopiste on nykyisin ura- ja opintoohjauksellinen. Aikaisemmin hänen vastuullaan oli myös
oppilaiden kokonaisvaltainen ohjaus, mutta oppilaiden
kasvavan ohjaustarpeen vuoksi työtä on jaettu eri ammattilaisten kesken.

seuraavana vuona valintoja alkaa vaihtamaan. Tässä hän on
onnistunut. Hän on vuosien aikana kehittänyt oppaan, jossa esitellään valittavina olevat aineet. Mielenkiintoista on,
että oppaassa valinnaisaineiden kuvauksissa on tiivis yhteys
työelämään. Aineenopettajat ovat olleet oppaan tekemisissä
mukana.
Uramessuilla hyödynnetään alumnien uratarinat
15-vuotiaiden kanssa Traver järjestää uramessut, joihin on
pyydetty esittelijät jatko-opiskelupaikoista. Messujen lisäksi
oppilaille järjestetään mahdollisuus käydä vierailulla kouluilla ja nähdä fyysisesti mahdollinen tuleva opiskeluympäristö.
Päättöluokkalaiset hakevat kesäkuun puolessa välissä jatko-

opintoihin ja syyskuussa on uusi haku, jolloin voi korotetuilla arvosanoilla hakea uudelleen.
Kaiken kaikkiaan Trevorin päätyö menee kahdeksankymmenen 12-vuotiaan ja kahdeksankymmenen 15-vuotiaan uravalintoihin liittyvien kysymysten parissa. Alumnien seurantaa
Trevor tekee vuosittain. Hän saa koulun opintotoimistosta
alumnien yhteystietoja ja hän soittelee heitä läpi kysellen
kuulumisia ja elämäntilannetta. Hän laittaa ylös potentiaaliset puhujat tulevien vuosien uramessuille. Hän siis hyödyntää ohjauksessa oman koulun opiskelijoiden uratarinoita.
Kalle Vihtari
Kirjoittaja on opinto-ohjaaja, joka valmistelee
väitöskirjaa aikuislukiosta valmistuneiden opiskelijoiden
uratarinoista. Lukuvuonna 2017-2018 hän oli Maltan
yliopistossa elinikäisen ohjauksen koulutusohjelmassa.

Ainevalintojen merkityksen tiedostaminen
12-vuotiaiden kanssa Traver käy läpi erilaisia ammattialoja
ja työmarkkinoita. Hän myös esittelee heille yläkoulun loppuluokille tehtävät ainevalinnat yhdessä aineenopettajien
kanssa. Esittelyissä kerrotaan aineiden sisällöt ja valintojen
vaikutukset jatko-opintoihin ja työllistymiseen. 12-vuotiaille
oppilaille ja heidän huoltajille hän järjestää kaksipäiväisen
uratapahtuman, jossa esitellään yhdessä aineenopettajien
kanssa valinnaisaineet ja suuntautumisvaihtoehdot.
Tapahtumassa on oppilaiden huoltajia ja koulun entisiä opiskelijoita kertomassa omia uratarinoitaan. Traver ohjeistaa
tapahtuman puhujat huolellisesti täsmäkysymyksillä: tiesitkö
12-vuotiaana, mitä haluat tehdä työksesi? Minkälaisia valintoja teit omissa opinnoissasi? Tavoitteena Traverilla on, että
vuoden aikana oppilaiden tieto valittavista olevista aineista
ja niiden merkityksestä on niin hyvä, että heidän ei tarvitse
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