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Urareitti-hankkeen satoa uusia malleja kielikoulutukseen, ohjaukseen ja
osaamisen tunnistamiseen
To 26.4.2018 klo 10.00 - 15.30, Helsinki, Tapahtumatalo Bank
Urareitti-ESR-hankkeen (2015-2018) Loppuseminaari saavutetuista tuloksista
OHJELMA

Tulosten esittely / Urareitti-hankkeen esitykset

9.15 - 10.00 Ilmoittautuminen ja aamukahvi

13.15 - 13.45 Kansanopistot ja minäpystyvyyden tukeminen
korkeasti koulutettujen maahan muuttaneiden
urareitillä, Leena Naskali, opettaja, opinto-ohjaaja
ja Sirkka Salvi, osaamispäällikkö,
Jyväskylän kristillinen opisto

10.00 - 10.15 Tervetuloa seminaariin!
Anita Eskola-Kronqvist, lehtori,
projektipäällikkö, HAMK Ammatillinen
opettajakorkeakoulu
10.15 - 10.45 Osaamisen tunnistaminen ulkomaisten
tutkintojen rinnastamisprosessissa
Carita Blomqvist, yksikön päällikkö,
ulkomaisten tutkintojen tunnustaminen,
Opetushallitus
10.45 - 11.00

11.00 - 11.15
11.15 - 11.45

11.45 - 12.15

12.15 - 13.15

Liiketalouden kielitesti osana ”Uraohjukset”kielikoulutusta
Marja-Liisa Saunela, kouluttaja,
maahanmuuttajakoulutus, Sedu

13.45 - 14.15 Suomalaisen työelämän osaaja - korkeakouludiplomi maahan muuttaneen korkeasti
Pätevöityminen suomalaiseksi sairaanhoitakoulutetun henkilön opintopolkuna
jaksi ja kätilöksi. Maahan muuttajan puheenAnne Mäntysaari, lehtori, JAMK
vuoro, Parvaneh Javdanehpoor, Tampere
Opettajaksi Suomeen aiempaa kokemusta
Tauko, musiikkia, Bank Lounge
tunnistaen ja uutta oppien
Harri Keurulainen, yliopettaja, JAMK,
Ulkomailla koulutuksen saaneen
Alla Lemechkova-Toivonen, lehtori ja
sairaanhoitajan laillistamisprosessi
Päivi Pynnönen, lehtori, HAMK
Maarit Mikkonen, ryhmäpäällikkö,
terveydenhuollon ammattihenkilöiden
14.15 - 14.45 Iltapäiväkahvi, musiikkia, Bank Lounge
laillistaminen ja nimikesuojaus, Valvira
14.45 - 15.15 Terveysalalla työskentelevien näkemyksiä
Koulutuksen ja osaamisen merkitys
maahanmuuttajasairaanhoitajien ohjauksesta ja
maahan muuttajan integroitumisessa
perehdytyksestä, Jari Helminen, yliopettaja, DIAK
suomalaiseen yhteiskuntaan
ja Minna Lehikoinen, henkilöstösuunnittelija,
Saynur Soramies, sairaanhoitaja, monikulttuuriHelsingin kaupungin sosiaali- ja terveystoimiala
sen hoitotyön asiantuntija, Tays, Tampere
Työelämän kieli- ja viestintäkoulutus
Lounas, Bank Lounge
Johanna Granlund, lehtori ja
Henni Laitala, tuntiopettaja, TAMK
Hankkeen tuloksiin tutustuminen - posterit
ja esittelypisteet
15.15 - 15.30 Päivän yhteenveto ja päätös
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Seminaaripaikka
Tapahtumatalo Bank
Union Square Auditorio ja Bank Lounge
Unioninkatu 20, Helsinki

Lisätietoja hankkeesta ja seminaarista
Projektipäällikkö Anita Eskola-Kronqvist
HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu
anita.eskola-kronqvist@hamk.fi
Puhelin +358 40 801 4620

www.hamk.fi/urareitti
#urareitti

www.hamk.fi • puh. (03) 6461

URAREITTI - korkeasti koulutetun maahan
muuttaneen osaamisen tunnistamisen ja
tunnustamisen viitekehys –ESR-hanke
Sujuvoitetaan urareittejä, nopeutetaan työllistymistä,
hyödynnetään osaamista, minimoidaan päällekkäistä
kouluttautumista, ohjataan lisä– ja jatkokoulutukseen,
edistetään osallistumista suomalaiseen yhteiskuntaan.

