
Uudiskiri ei avanenud korralikult? Kliki siia.

Hea lugeja!
Hetkel olulised teemad leiad rubriigist Aktuaalne.
Tööelu rubriigis annavad tööhõivespetsialistid ülevaate selle
õppeaasta praktikakohtadest ning kuhu õppijad pärast lõpetamist
edasi suunduvad. Juuni keskel tänasime kõiki koostööpartnereid,
kes on andnud meie õppijatele praktika- ja/või töökohti ning aidanud
kaasa nende iseseisvamaks eluks.
Huvijuht Richard Leht on ametis olnud veidi alla aasta, kuid selle
aja jooksul palju korda saatnud ja õppijatega väga hea kontakti
leidnud. Sellest juba lähemalt persooniloos.
Kogemuste rubriigist saab lugeda, mida tegid õppijad Saksamaal
välispraktikal olles ning mida uut õppis kohanemiskursuse õppija
Anete Vilniuses toimunud projektikohtumisel.
Abikoka eriala lõpetanud Simar muutus Astangul oldud aja jooksul
väga palju ning praegu on ta tööl köögi abitöölisena ja elab oma
korteris. Simar on edulugu sõna otseses mõttes.
Kas tead, et abikoka eriala õppekava sai tunnustatud
praktikasüsteemi märgise ning Astangu esindaja valiti Euroopa
Rehabilitatsiooni Platvormi juhatusse? Kuigi autismispektrihäiretega
inimestele uue teenuse avav Liikva Päikesekodu on veel rajamisel,
ootavad nad teenusest huvitunuid juba praegu.

 

Head lugemist!

Aktuaalne
Muutub puhastus- ja koduteeninduse eriala õppekava
Tulenevalt muutunud tööturu vajadusest on uuest õppeaastast puhastus-
ja koduteeninduse eriala asemel puhastus- ja toateeninduse eriala.

Tööelu
Toimus koostööpartnerite tänuüritus

Esmaspäeval, 17. juunil tänas Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskus
oma häid koostööpartnereid nende väärtusliku panuse eest
erivajadusega inimestele iseseisvama elu loomisel ja võimetekohaseks
osalemiseks ühiskonnas.

Millise tee valisid kohanemiskursuse õppijad?

Sel aastal lõpetas kohanemiskursuse 29 õppijat, kes said aasta jooksul
katsetada erinevaid Astangu erialasid ning arendada oma igapäevaoskusi
eesmärgiga leida enda jaoks sobiv ja võimetelekohane tee.

Kuidas õppijad valmistusid tööeluks?
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Õppijate ettevalmistus praktikaperioodiks ning tulevaseks tööeluks algab
juba õppeaasta alguses karjäärikujundamise tundidega, mida viivad läbi
tööhõivespetsialistid.

Persoon
Huvijuht: suurim üllatus oli õppijate pealehakkamine

Richard alustas Astangul tööd huvijuhina 2018. aasta augustis ning selle
aja jooksul on korraldanud palju erinevaid üritusi, huviringe, kontserte ja
aktuseid ning taaselustanud vahepeal pausil olnud Õppijate Esinduse.

Edulugu
Vilistlane Simar soovitab
Abikoka eriala lõpetanud ja praegu Pärnus asuvas Tervise Paradiisis
köögi abitöölisena töötav Simar soovitab Astangut kõigile, kes soovib elus
muutust või saada tööturul heaks töötajaks.

Kogemus
Välispraktika andis uusi kogemusi ja teadmisi

Astangu Keskuse õpilased osalesid koos saatjatega välispraktikal
Erasmus+ projekti raames Saksamaal ajavahemikul 28.04 – 11.05.2019.

Kohanemiskursuse õppija osales Vilniuses toimunud
projektikohtumisel

Sellel kevadel, 6-9. mail osales meie kohanemiskursuse õppija Anete
Rehemaa Nordplus SKILL projektikohtumisel Vilniuses.

Kas tead?
Astangu Keskuse esindaja nimetati Euroopa Rehabilitatsiooni
Platvormi juhatusse

Euroopa Rehabilitatsiooni Platvormi (EPR) üldkogu nimetas 3. juunil
Tallinnas toimunud aastakoosolekul uue juhatuse, kuhu hääletati
üksmeelselt Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskuse personali- ja
haldusosakonna juht Veronika...

Abikoka eriala õppekava sai tunnustatud praktikasüsteemi märgise

Astangu Keskuse abikoka eriala õppekava sai sihtasutus Innove poolt
läbiviidud kutse- ja kõrghariduse praktikaprotsessi hindamise tulemusel
tunnustatud praktikasüsteemi märgise. Hindamises osales seitse kooli,
kellest viis said...

Liikva Päikesekodu ootab huvilisi
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SA Liikva Päikesekodu annab teada võimalikust avanevast teenusest
autismispektri häiretega- ning sobituvate puuetega inimestele.

Saada oma ettepanekud ja märkused e-posti aadressil uudiskiri(at)astangu.ee
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