TILAA KANSALAISOPISTOON MAKSUTONTA
MAAHANMUUTTAJA-AIHEISTA KOULUTUSTA
Kansalaisopistojen liitto tarjoaa jäsenopistoilleen ainutlaatuista henkilöstökoulutusta
kevään 2018 aikana. KoL:n järjestämät maksuttomat työpajat käsittelevät maahanmuuttajataustaisten asiakkaiden kohtaamista ja maahanmuuttajakoulutusta. Työpajat sopivat
koko opiston henkilökunnalle hallinto- ja asiakaspalveluhenkilöstöstä opetushenkilökuntaan.
Yhden työpajan kesto on puoli päivää (3h) tai kokonainen päivä (6h). Työpajan voi tilata
joko yksittäinen opisto tai useampi yhteistyönä esimerkiksi opistopiirin, naapuriopistojen
tai muuten samoista teemoista kiinnostuneiden kesken. KoL:n kouluttaja saapuu paikan
päälle vetämään työpajaa sovittuna ajankohtana.
Työpajoja toteutetaan tammikuusta huhtikuun loppuun 2018. Tilaaminen tapahtuu osoitteessa www.kansalaisopistojenliitto.fi/tilaus2018 viimeistään perjantaina 19.1.2018.
Työpajan saa kuitenkin todennäköisimmin haluamanaan ajankohtana tilaamalla sen mahdollisimman pian. Tutustuthan ennen tilausta myös KoL:n kevään 2018 seminaarikalenteriin
osoitteessa www.kansalaisopistojenliitto.fi/tapahtumat.
Työpajojen mahdolliset teemat on lueteltu alla ja kuvattu tarkemmin seuraavalla sivulla.
Kustakin teemasta voidaan pitää erimittaisia työpajoja ja yksittäinen työpaja räätälöidään
sisällöltään opiston tarpeiden mukaiseksi. Puolikkaan päivän aikana ehditään käsitellä
1–2 ja kokonaisen päivän aikana 2–4 teemaa.
Myös valittavissa olevien teemojen ulkopuolelta voi esittää toiveita käsiteltävistä aiheista.
Niiden toteuttamisesta sovitaan erikseen KoL:n kanssa.

Selviä Suomesta -kurssikonsepti opiston opetusohjelmaan
Kulttuuritietoisuus kansalaisopistojen kohtaamistilanteissa
Selkokielen käyttö asiakas- ja opetustilanteissa
Maahanmuutto Suomeen -tietopaketti
UMAKO-opetussuunnitelmat ja kurssitoiminnan aloittaminen
Lisätiedot

hankesuunnittelija Lilli Rasilainen
(lilli.rasilainen@kansalaisopistojenliitto.fi / 044 727 1904)

KOL:N MAAHANMUUTTAJAKOULUTUSAIHEISET
TYÖPAJAT KANSALAISOPISTOILLE KEVÄÄLLÄ 2018
Selviä Suomesta -kurssikonsepti

• Suomi-tietoa sisältävä vapaan sivistystyön kurssikonsepti maahanmuuttajaopetukseen
• Kurssikonseptiin tutustuminen
• Mitä sisältöjä ja materiaaleja omalle kurssille käyttöön? Mikä soveltuu millekin kohderyhmälle? Kokemusten vaihtoa.
• Mitkä yhteiskuntatietoasiat ovat erilaisille maahanmuuttajaryhmille tarpeellisia tai vieraita? Miten Suomen yhteiskuntaan, tapoihin ja suomalaisiin liittyviä asioita voi opettaa,
selittää ja taustoittaa?
Kohderyhmä: S2-opettajat

Kulttuuritietoisuus kansalaisopistojen kohtaamistilanteissa
• Kulttuuritietoisuuskoulutusta opistojen henkilöstölle
• Tavoitteena luontevampi vuorovaikutus
• Käytännön ohjeita ja pohdintaa, kokemusten vaihtoa
Kohderyhmä: asiakaspalveluhenkilöstö, opettajat

Selkokieli vuorovaikutustilanteissa

• Miten puhun ja kirjoitan helppoa suomea?
• Vuorovaikutustilanteet ja selkokieli
• Tavoitteena toimivampi vuorovaikutus
• Opistojen oppaat ja ohjetekstit selkeämmiksi
• Käytännön harjoittelua ja pohdintaa, kokemusten vaihtoa
Kohderyhmä: asiakaspalveluhenkilöstö, opettajat

Maahanmuutto Suomeen -tietopaketti

• Perustiedot Suomeen kohdistuvasta maahanmuutosta.
• Keitä Suomeen muuttaa, kuinka paljon ja mistä syistä?
• Mitä on kotoutuminen ja kotouttaminen?
• Kotouttamisesta vastaavat viranomaiset ja muut toimijat
Kohderyhmä: asiakaspalveluhenkilöstö, opettajat, rehtorit

TOIMI NÄIN
t
1. Kartoita osallistuja
ta
as
nn
ku
ilö
nk
he
opiston
(ja etsi mahdolliset
yhteistyöopistot)
2. Mieti osallistujiat
kiinnostavat teema
3. Tilaa sopiva
työpaja KoL:sta
4. Varaa työpajatila
5. Kutsu henkilöstö
paikalle

UMAKO-opetussuunnitelmat ja kurssitoiminnan aloittaminen

• Opetushallituksen laatiman OPS-suosituksen esittely
• Kansalaisopistojen OPS-suosituksen esittely
• Oppilaitoskohtaisen UMAKO-kurssitoiminnan aloittamiseen liittyvä neuvonta
• Opetuksen sisältöihin liittyvä ideointi
Kohderyhmä: rehtorit, opettajat ja suunnittelijat
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