LV 2016-2017 SOSIAALIALAN KOULUTUKSEN MODUULIKARTTA

AIKUISET / teemat avattu

7.6.2016 / NM

TALVILUKUKAUSI
I Moduuli (36, 38, 40, 42, 44 intensiivi)

II Moduuli (44 intensiivi, 46, 48, 50)

III Moduuli (2, 4, 6, 8, 10 intensiivi)

KESÄLUKUKAUSI
IV Moduuli (12, 14, 16, 18)

V Moduuli

SOSOAI16 / 2. vuosi
Sosiokulttuurinen työ, Harjoittelu
- Multisensorinen työ ja kehtontuntemus
- Luova ilmaisu innostamisen välineenä
- Sosiokulttuurinen työ käytännössä

Aikuissosiaalityö
- Yhteiskunta ja työelämäosallisuuden tukeminen
- Päihde- mielenterveys- ja kriisityö
Varhaispedagoginen osaaminen
- Lapsen yksilöllinen kasvu, kehitys ja oppiminen
- Hyvinvointi ja varhaispedagogiikka
- Osallisuus kasvuyhteisössä

Ennakoiva ja varhainen tuki sekä valtaistava
sosiaalityö
- Ennaltaehkäisy ja varhainen tuki sosiaalityössä
- Palveluohjaus sosiaalityössä
- Rakenteellinen työ ja yhteisöt voimavarana
Lapsi kansalaisena
- Lapsuus muuttuvassa yhteiskunnassa
- Lapsi luovana ja tutkivana toimijana
- Taide ja kulttuuri lapsen toimijuuden edistäjänä

Johtaminen ja hallinto
- Kansainvälisyysosaaminen
- Johtaminen ja hallintomenettely

Yhteiskunta, yksilö ja arje kulttuurit
- Kansalaisyhteiskunta ja osallisuus
- Kansainvälisyys ja monikulttuurisuus
- Arjen kulttuurit, sosiaaliohjaus ja palvelumuotoilu

Erikoistava harjoittelu
- Sosiaalityön erikoistava harjoittelu
- Kasvatuksen erikoistava harjoittelu
- Hyvinvointia edistävän taidelähtöisen työn
erikoistava harjoittelu

SOSOAI14 / 3. vuosi
Kulttuuri- ja taidelähtöiset menetelmät sosiaalityössä
- Luovat ja taidelähtöiset menetelmät sosiaalityössä
- Yhteisölliset menetelmät sosiaalityössä
- Monikulttuurisen sosiaalityön menetelmät
Nuori kansalaisena
- Nuoruus muuttuvassa yhteiskunnassa
- Sosiokulttuurinen nuorisotyö
- Nuori kulttuurisena toimijana
Monikulttuurinen työ
- Monikulttuurinen palveluohjaus sekä lainsäädäntö
- Integroituminen, kotoutuminen ja maahanmuuttajuus
elämäntilanteena
- Sosiokulttuurinen yhteisötyö ja taidelähtöinen toiminta

Syventävä harjoittelu
- Sosiaalityön syventävä harjoittelu
- Kasvatuksen syventävä harjoittelu
- Hyvinvointia edistävän taidelähtöisen työn
syventävä harjoittelu

Sosiokulttuurinen seniori- ja vanhustyö 15 op
- Lainsäädäntö, palveluohjaus ja ikääntyminen
yhteiskunnallisena ilmiönä
- Sosiokulttuurinen yhteisötyö, toimijuus ja osallisuus
- Taidelähtöinen toiminta ja käsityöosaaminen
identiteetin ja kulttuurin edistäjänä
Sosiokulttuurinen vammaistyö 15 op
- Sosiokulttuurisen vammaistyön teoriat,
lainsäädäntö ja palvelujärjestelmät
- Taidelähtöinen toiminta kuntoutuksessa,
kasvatuksessa ja arjen rikastamisessa
- Vaihtoehtoiset kommukointimenetelmät, osallisuus
ja voimaantuminen
Johtaminen ja hallinto 15 op
- Kansainvälisyysosaaminen
- Johtaminen ja hallintomenettely

Erikoistava harjoittelu 15 op
- Sosiaalityön erikoistava harjoittelu
- Kasvatuksen erikoistava harjoittelu
- Hyvinvointia edistävän taidelähtöisen

