eTaitava

nostaa asiakkaan työvalmennuksen keskiöön

eTaitava on alun perin ammatillisen koulutuksen

Mikäli valmentautuja on harjoittelemassa työpajan

työssäoppimiseen kehitetty työkalu, joka koostuu

ulkopuolella, niin myös työpaikkaohjaajat voivat

matkapuhelimessa toimivista mobiilisovelluksista ja

vastata kysymyksiin.

eTaitava-verkkopalvelusta. Nyt tämä helppokäyttöinen ohjelma, jolla on jo yli 20 000 käyttäjää on käy-

eTaitava-järjestelmän osana on myös eMedia -mo-

tettävissä sosiaalisen työllistämisen valmennusten

biilisovellus, jolla valmentautuja voi lähettää valo-

vaikuttavuuden seurannassa.

kuvia, videoita, ääntä tai tekstiä valmennukseen liittyvistä asioista omalle valmentajalleen. eTaitavan

eTaitavan avulla jokaisen valmentautujan valmen-

avulla työelämään valmentautumisesta tulee teho-

nusprosessia voidaan seurata helposti, tehokkaasti

kasta, koska yksinkertaistamalla ja selkiinnyttämällä

ja yksilöllisesti. Tämän 2007 vuoden parhaaksi

valmennusprosessia samalla lisätään valmennuk-

eOppimisjärjestelmäksi valitun järjestelmän ideana

sen tuloksellisuutta - enää valmentajan ei tarvitse

on kysyä valmentautujalta päivittäiset kuulumiset

onkia tietoa jokaiselta opiskelijalta erikseen, vaan

yksinkertaisten kysymysten avulla. Kysymykset ovat

työajan voi käyttää valmentautujien valmentami-

ennalta tehtyjä, ja niihin on nopea vastata joko kän-

seen heidän itse antamansa vastaustiedon perus-

nykällä tai tietokoneella. Valmentautujien antamat

teella. eTaitava motivoi valmentautujaa ja opettaa

vastaukset tallentuvat eTaitava-verkkopalvelun tie-

itsearviointia. Lisäksi eTaitavan avulla saadaan hel-

tokantaan, josta valmentaja voi seurata valmennus-

posti kerättyä valmentautumisjaksolta päiväkirja ja

prosessin sujumista monipuolisten raporttien avul-

portfolio valmentautujalle.

la.

Vuoden 2007
eEemelikilpailun
voittaja

eTaitavan käyttöönotto ja käyttö on helppoa
ja vaivatonta. Selaimeen avautuva käyttöliittymä on selkeä ja tarjoaa kaikille käyttöoikeuksien ja tarkoituksen mukaiset välineet
työssäoppimisen seurantaan, ohjantaan ja arviointiin.

Vastaaminen työvalmennustoimintaa koskeviin kysymyksiin on graafisen käyttöliittymän
ansiosta vaivatonta sekä selaimella että matkapuhelimella. Matkapuhelin vapauttaa vastaajan ajasta ja paikasta. Vastaamiseen kuluu
yleensä aikaa vain yksi minuutti.

Työvalmennustoimintaprosessia ohjaava valmentaja näkee koko valmennusryhmänsä
suoritukset havainnollisista raporteista. Luonnollisesti myös jokainen valmentautuja voi
seurata omaa suoritustaan vastaavalla tavalla
omista raporteistaan.

Kaikki valmentautujan antamat vastaukset, itsearvioinnit, tekstikuvaukset, still-kuvat ja videoleikkeet työssäoppimisesta tallentuvat
valmentautujan omaan kansioon tietokannassa. Näin työvalmennusprosessista koostuu
vaivattomasti oppimispäiväkirja kuin itsestään.

Lisätietoa eTaitavan työpajasovellutuksesta:
Jussi Rautalampi
jussi.rautalampi@ehr.fi
050 561 3580
eHR.fi / Wellworks Oy
Ahjokatu 6
40320 Jyväskylä
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