1. ASETA TAVOITTEESI
◊◊ Mitä haluat oppia? Millaista
osaamista haluat saada?
◊◊ Paljonko aikaa
pystyt käyttämään?
◊◊ Millaisen pestin haluat?
◊◊ Mieti, voisiko pestiäsi hyödyntää opinnoissasi.

2. SOVI PESTISTÄSI
◊◊ Astu kokoa suurempiin
saappaisiin, sinua
autetaan varmasti!

3. OTA YHTEYTTÄ
OPPILAITOKSEESI
◊◊ Osaamis-tai opintopisteitä,
harjoittelu, opinnäytetyö,
näyttö-/tutkintotilaisuus? Sovi
suorituksistasi oppilaitoksessasi.

4. ALA HOMMIIN!
◊◊ Keskustele pestiesimiehesi
kanssa opintosuorituksistasi ja
niiden sovittamisesta pestiin.
◊◊ Muista dokumentoida mitä teit!

5. VALMISTA TULI!
◊◊ Toimita oppilaitoksellesi
sovitut materiaalit.
◊◊ Hae osaamismerkkiä verkossa.

6. KERÄÄ PISTEET KOTIIN JA
OSAAMISMERKKI TALTEEN!
◊◊ Kuittaa opettajaltasi
hyväksiluvut ja suoritukset.
◊◊ Lisää osaamismerkki
some-kanaviisi ja tee
osaamisesi näkyväksi!
◊◊ Hyödynnä osaamistasi opintojen lisäksi vaikkapa työnhaussa
ja tulevissa partiopesteissä.

Ota yhteyttä ja lue lisää:
roihu2016.fi/roihuakatemia
roihuakatemia@roihu2016.fi
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Partio on iät ja ajat synnyttänyt
osaamista - nyt on aika näyttää se
myös muille!
RoihuAkatemia kehittää uusia tapoja
vapaaehtoistyössä hankitun osaamisen yhdistämiseen opintoihin ja työelämään. Usko tai älä - epävirallisen
ja arkioppimisen tunnistamisen ja
tunnustamisen ei tarvi olla vaikeaa.
Roihu2016 -leirillä 20.–28.7.2016 ja
sen suunnittelussa tarjotaan tehtäviä eli pestejä, joissa jalkoihin sujahtavat kokoa suuremmat saappaat.
Roihulla on mahdollista suorittaa
opinto-/osaamispisteitä ja kursseja,
tehdään opinnäytetöitä, näyttöjä
ja tutkintotilaisuuksia, harjoittelujaksoja tai vaikkapa väitöskirjaa!
Opiskelukin nopeutuu, kun hommia
voi tehdä kesän aikana.

15 000 leiriläistä, Evon leirialue ja
toimintaa laidasta laitaan kansainvälisessä, kolmikielisessä tapahtumassa
- voiko tämän mielenkiintoisempaa ja
motivoivaa oppimisympäristöä olla?
Roihulle pesteihin ovat tervetulleita
myös EVP:t eli ei-vielä-partiolaiset.
RoihuAkatemia auttaa ja ohjaa
pestien ja opintojen yhdistämisessä,
mutta opiskelija ja oppilaitos sopivat
keskenään, mitä suorituksia Roihupestistä voi saada ja miten niistä
tulee raportoida. Työpaikkaohjaajat
ja arvioijatkin voidaan tarvittaessa
järjestää ja kouluttaa.
Tervetuloa mukaan!

PS. Roihu-pestin jälkeen voi hakea sähköistä osaamismerkkiä eli
Open Badgea, jonka avulla omasta osaamisesta voi kertoa myös muille!

Ota yhteyttä ja lue lisää:
roihu2016.fi/roihuakatemia
roihuakatemia@roihu2016.fi

