OPH:N RAHOITTAMAA
OPETUSTOIMEN
HENKILÖSTÖKOULUTUSTA

Kieli– ja kulttuuritietoinen opettaja 2.0
Maahanmuuttajataustaisten
opiskelijoiden
määrä on lisääntynyt tasaisesti ja monikulttuurisuus on arkipäivää jo koko maassa.
Opettajien kieli- ja kulttuuritietoisuus tukee
maahanmuuttajataustaisten
opiskelijoiden
opintojen henkilökohtaistamista ja yksilöllisten opintopolkujen rakentamista. Se myös
auttaa kohdentamaan opetusta ja ohjausta
sekä osallistamaan opiskelijoita.
Koulutukset:
•

Kulttuuritietoinen opetus ja ohjaus 5 op

•

Kielen päällä - ammattiaineisiin integroitu
kielen opetus 4 op

•

Erityisen osuvalla tuella oppimaan 4 op

Koulutusten tarkemmat kuvaukset sivulla 2.
Kohderyhmä: Maahanmuuttajien parissa toimivat
tai ko. toiminnasta kiinnostuneet opettajat ja ohjaajat sekä suomen kielen ja S2-opettajat.
Koulutuspaikka– ja aika: Ajankohdat sivulla 2.
Kouluttajat: HAMK Ammatillisen opettajakorkeakoulun asiantuntijat.

Toteutustapa: Kolme itsenäistä monimuotokoulutusta, jossa koulutuspäivien välillä osallistujien
omaan työhön soveltavaa työskentelyä sekä toimintaa verkossa. Mahdollisuuksien mukaan osallistujiksi toivotaan sekä kokeneita että aloittelevia
maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden opettajia/ohjaajia. Tavoitteena on tukea erilaisten kokemustaustojen (aloittelevat + kokeneemmat) omaavien osallistujien vertaisoppimista. Koulutukset
toteutetaan BYOD-periaatteella eli osallistujat tuovat lähipäiviin oman laitteensa (tablettitietokone,
älypuhelin tai kannettava tietokone).

ILMOITTAUTUMINEN KOULUTUKSEEN:
www.hamk.fi/taydennyskoulutus/opetusala
Tiedustelut: Koulutussuunnittelija Heidi-Maria Listo, puh. 050 575 9023, heidi-maria.listo@hamk.fi
Koulutuskoordinaattori Ann-Mari Apiainen
puh. 050 573 0341, ann-mari.apiainen@hamk.fi
Koulutus on OPH:n rahoittamaa maksutonta opetustoimen henkilöstökoulutusta. Matka-, majoitus– ja ruokailukuluista osallistujat vastaavat itse. Ilmoittautuminen on sitova. Mahdollisista muutoksista pyydämme
ilmoittamaan välittömästi. Koulutukseen osallistumisen
voi peruuttaa kuluitta ilmoittautumisajan päättymiseen
mennessä. Tämän jälkeen tehdyistä peruutuksista ilman hyväksyttävää syytä tai peruuttamatta jättämisestä
perimme 100 € toimistomaksun.

Koulutuksen sisältö ja toteutus:

Kulttuuritietoinen opetus ja ohjaus 5 op
Koulutuspäivät: 4.11.2020 ja 10.2.2021
Ilmoittautuminen päättynyt
Keskeiset sisällöt:
Opettajan kulttuurienvälisen osaamisen lähtökohtia
• kulttuurisensitiivisyys: omien tietojen, taitojen ja

asenteiden tunnistaminen
• oman kulttuuritaustan vaikutus ajattelussa ja

toiminnassa
• kulttuurienväliset vuorovaikutustaidot
• syrjivien käytänteiden tunnistaminen ja vastus-

taminen omassa ja oppilaitoksen toiminnassa
Opettajan pedagoginen osaaminen monikulttuurisessa ryhmässä
• erilaisten pedagogisten kulttuurien ilmeneminen

opetustyössä (opett. ja opisk. rooli, oppimiskäsitykset)
• suomalaisen oppimiskäsityksen tunnistaminen

ja välittäminen, opetusmenetelmien valinta

Kielen päällä ammattiaineisiin integroitu kielen opetus 4 op
Koulutuspäivät: 10.3. ja 13.4.2021 Hämeenlinna.
Koronatilanteesta riippuen myös verkkototeutus
on mahdollinen.
Keskeiset sisällöt:
• ammattiaineisiin integroitu kielen opetus ja kie-

litietoisuus: substanssin opettaminen erilaisin
suomen kielen oppimista tukevin menetelmin
• yhteistyö suomen kielen opettajan kanssa: esim.

saavutettavien (selkeäkielinen, kuvitettu ym.) ja
ymmärtämistä tukevien tehtävien suunnittelu
yhdessä suomen kielen opettajan kanssa
• opettajan tietoisuus käyttämästään kielestä
• monikielisyyden tukeminen
• yhteisöllisyys ja integrointi kantasuomalaisiin

ryhmiin suomen kielen oppimisen näkökulmasta
Toteutustapa: Monimuotototeutus: ennakkotehtävä, 1+1 koulutuspäivää, omaan työhön sovellettavat tehtävät/kokeilut, mahdollisuus verkkoohjaukseen.

• arviointi ja arviointimenetelmien valinta moni-

kulttuurisessa ryhmässä
• oppimisympäristöjen valinta ja siihen vaikutta-

vat tekijät
• opettajan rooli oman alansa kielen opettajana ja

kielellisenä mallina
Toteutustapa: Ennakkotehtävä, 1+1 koulutuspv,
omaan työhön soveltavat kokeilut, mahdollisuus
verkko-ohjaukseen. Fasilitoidaan eri kokemustaustan omaavien osallistujien vertaisoppimista.

Erityisen tuen avulla oppimaan 4 op
Koulutuspäivät: 18.3. ja 29.4.2021 Hämeenlinna.
Koronatilanteesta riippuen myös verkkototeutus
on mahdollinen.
Keskeiset sisällöt:
• erilaiset oppijat: maahanmuuttajataustaiset, eri

ikäiset, erityisen tuen tarvitsijat
• tuen tarpeen tunnistaminen ja ohjaus
• saavutettavat ja monikanavaiset materiaalit,

muut ohjauksen apuvälineet
Toteutustapa: Monimuotototeutus: ennakkotehtävä, 1+1 koulutuspäivää, kehittämistehtävä, verkko-ohjaus mahdollisuutena. Koulutuspäivissä rakennusaineksina erityispedagoginen tietoperusta.

