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ROKK-HANKESEM INAARI 20.5.2015
HELPOSTI LÄHESTYTTÄVÄ TYÖELÄM ÄLÄHTÖINEN INTEGROINTI
Hilkka Bergman, Sara Kirla, Liisa Wallenius

Lähtökohtana työelämäkompetenssit

Suositus yleisiksi kompetensseiksi
(Ammatt ikorkeakoulujen rehtorineuvosto ARENE, 2010)

· Oppimisen taidot
· Eettinen osaaminen

· Työyhteisöosaaminen
· Innovaat io-osaaminen
· Kansainvälinen osaaminen

Tavoitteena edistää

· viest intä ja vuorovaikutustaitoja
· opastus- ja neuvontataitoja
· yhteistyötaitoja, kykyä toimia alan asiantunt ijana

· t ietotekniikka- ja viest intätaitoja
· kult tuuriosaamista

Käytäntö

· hankkeeseen sopivat  kevään 2015 kurssit :
o IT svenska 2 (Hilkka Bergman, TurunAMK)
o Svenska för livsmedelsvetare (Sara Kirla, HY)
o M untlig affärskommunikat ion inom turismen (Liisa Wallenius, Haaga-Helia)

· helpost i lähestyt täviä ja pienimuotoisia kokeiluja
· M itä tehdään toisin verrat tuna aikaisempiin kursseihin?

Hilkka Bergman, TurunAM K

IT-svenska (2 op) ja Opastus- ja neuvontataidot (3 op)

· 3 vsk:n t ietojenkäsit telyn tradenomeja
· kaksi samaan aikaan toteutet tavaa pakollista kurssia

· integroinnin lähtökohtana ammatt iaineen kurssi
· suulliset suoritukset yhdistett iin ja pidett iin ruotsiksi

M itä tein toisin kuin ennen?

· harjoituskoulutus 2-4 opiskelijan ryhmissä ruotsiksi (n. 10 min)

· aineenopettaja antoi opiskelijoille tehtävänannon ja ohjeistuksen
· ruotsin opettaja auttoi kielen kanssa
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Harjoituskoulutuksen aiheet

· Skype installat ion och användning

· Bli bekant med Facebook
· Installering av operat ivsystemet Windows 7
· Introdukt ion t ill Internet Explorer

· Lär dig använda e-post  (G-mail)
· Adobe Photoshop Lightroom

Ai ruotsiksi?

· viikolla 3 opiskelijat  kuulivat  asiasta

· tehtäväksi tuli valita harjoituskoulutuksen aihe
· tein Optimaan ohjeistuksen ruotsiksi

· viikolla 5 palasin asiaan, kukaan ei vielä t iennyt  aihet taan
· viikolla 6 valmistelimme tulevan viikon esitystä, kaikilla ei vieläkään t ietoa aiheesta
· viikolla 7 pidin ohjaustunnin aamupäivällä, 2 ryhmää kuudesta tuli paikalle

· samana iltapäivänä pidett iin varsinaiset esitykset, yleisönä muu ryhmä

Opiskelijapalaute

Opettajapalaute

Aineenopet taja:

· panostus oli kova
· kukaan ei tullut  ryhmän eteen valmistautumatta
· tuki Opastus- ja neuvontataidot -kurssin oppimistavoit teita

· tuki työelämän yleisiä viest intäkompetensseja
· muist iinpanoihin tukeudutt iin enemmän kuin suomeksi

Oma arvio:

· heikko kielitaito (A2) ei romuttanut ajatusta ruotsin kielen integroimisesta ammatt iaineiden opiskeluun
· opiskelijat  kokivat  pärjäävänsä
· rento ote ja itseluottamus

· osasivat  ot taa asiantuntijan roolin esityksissään
· puutteellista kielitaitoa paikatt iin valmistautumalla huolellisesti
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Sara Kirla, Språkcentrum, Helsingfors universitet

Kurs

· Svenska för livsmedelsvetare
· 4 studiepoäng

· 56 h kontaktundervisning + ungefär lika mycket självständigt arbete
· minst 80 % närvaro

Projektarbete i smågrupper (2-3 studenter)

· Välj ett  företag eller ett  verk inom livsmedelsbranschen som har svenska, danska, norska eller
skandinaviska som arbetsspråk

· Sök information på nätet
· Fundera över frågor som ni vill få svar på

· Förbered er för at t  göra en intervju eller skicka e-post t ill företaget
· Läraren korrigerar er text innan ni skickar meddelandet/ gör intervjun
· Kontakta företaget

· Förbered er för at t  presentera ert  företag/ verk t ill gruppen
· Presentat ioner i slutet av kursen i valfri form (presentat ion, pjäs, talkshow, poster…)

Kompetenser

· kommunikation/ interakt ion

· kultur

Vad var nytt?

· mer handledning
· verklig kontakt

Respons

· ”Det var trevligt att  arbeta i grupper.”
· ”Vi lärde oss nya ord.”
· mer valfrihet

· i framt iden: företagsbesök/ resa t ill Sverige

Liisa Wallenius, Haaga-Helia amk

M untlig affärskommunikat ion inom turismen

M untlig affärskommunikat ion 27 opiskelijaa,
affärskommunikation inom turismen
A2-natiivi
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Osa projekt ityötä:
jakelukanavan suunnittelu paikallisille yrit täjille
koko lukukausi integroint i
Ruotsi:
jakelukanava ja verkkosivu: esit tely ruotsiksi
 => opastus- tai myyntidialogi
 => haastattelu (t iedonkeruu)

M itä tein eri tavalla:

· enemmän vastuuta opiskelijalle
· valinnaisuutta

· sisältö =>
· vähemmän on enemmän laadussa
· digitaaliset  materiaalit , oppilaiden kontribuut io

· (some, kommentit , sivustot, sanastot, pelit , videot…)

Prosessi projekt ista toteutukseen

· esit tely viikko 6
· vapaa-ajan matkailu, jakelukanavat, benchmarking

· viikko 9: jonkinlainen suunnitelma, ruotsi?
· viikko 10 opintomatka Berliini

· viikko 11: missä mennään
· viikko 12 => intensiivistä työtä, harjoit telua
· skript it , nauhoit teet, jne.

· viikko 20: suulliset tent it ; esitykset kollegalle

Palautetta:

Tavoit teiden saavuttaminen

· 82 % Puhetaito ja rohkeus parantunut, sanasto laajentunut, esim. ” käytän kieltä vapaammin”
M itä uutta olet  oppinut?

· alan sanasto, sanontoja, matkailuun liit tyvää asiaa
Projekt ityö

· hyvää materiaalia, sanasto hyvä apu, moderneja tehtäviä internetissä epäselvää, miksi monessa paikassa?
M iksi FB?

Feedback 2 (n 17)

Ge vitsord t ill din egen akt ivitet på kursen Ge vitsord t ill din grupp


