KOTO - kohtaaminen, osaaminen, turvallisuus ja oppiminen -koulutus
KUVAUS

Etelä-Pohjanmaan Opisto ja Tampereen ammattikorkeakoulu järjestävät yhteistyössä KOTO-koulutuksen Ilmajoella. KOTO- hankkeen koulutuksissa lisätään
osaamista maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden opetus- ja ohjaustoiminnassa. KOTO –hankkeessa on tuotettu kuudesta modulista koostuva luentosarja,
josta Etelä-Pohjanmaan Opistolla toteutetaan neljä. Jokainen moduli on kestoltaan puoli päivää (3 h). Yhden päivän aikana toteutetaan kaksi modulia. Osallistujat voivat modulikohtaisesti päättää mihin osuuksiin osallistuvat. Koulutus toteutetaan Etelä-Pohjanmaan Opistolla, Opistontie 111, 60800 Ilmajoki.

KOHDERYHMÄ

KOTO-koulutuksen kohderyhmänä ovat perusopetuksen ja ammatillisen perusja lisäkoulutuksen henkilöstö, ammatilliseen peruskoulutukseen valmentavan
koulutuksen henkilöstö sekä perusopetukseen ja lukioon valmistavan koulutuksen henkilöstö.

SISÄLTÖ

KOTO –teemapäivä 1. / to 30.3.2017
Modulit, aikataulu ja asiantuntijat:
Klo 8.30-9

Aamupala

Klo 9-12

Traumaattisten kokemusten vaikutuksia oppimiseen
Aamupäivällä tutkitaan oppimista turvapaikanhakijan näkökulmasta. Erityisesti keskitytään oppimista vaikeuttaviin tekijöihin ja
opitaan erottamaan, milloin oppimisen esteenä on kielitaidon
puute ja milloin taustalla voi vaikuttaa oppimisvaikeus tai trauma.
Kouluttajana Minna Jussila, vastaanottotoiminnan johtaja SPR Hämeen piiri.

Klo 12-13

Lounas

Klo 13-16

Turvapaikanhakijan polku
Iltapäivän näkökulmana on viranomaistoiminta ja maahanmuuttoilmiön kokonaisuus. Tavoitteena on ymmärtää, minkälaisia prosesseja turvapaikanhakijalla on ollut käynnissä opiskelun taustalla.
Kouluttajina asiantuntijat Maahanmuuttovirastosta ja poliisin Ulkomaalaistutkintaryhmästä.

KOTO –teemapäivä 2. / pe 12.5.2017
Modulit, aikataulu ja asiantuntijat:
Klo 8.30-9

Aamupala

Klo 9-12

Osaamisen tunnistaminen ja arviointi
Aamupäivän tavoitteena on saada keinoja osaamisen arviointiin,
näkyväksi tekemiseen ja täydentävän osaamisen hankkimiseen.
Näkökulma on osaamisperusteinen ja sen kautta yksilöllisten polkujen rakentaminen koulutukseen ja työelämään.
Kouluttajana näyttötutkintojärjestelmän ja ohjauksen asiantuntija
Outi Rantanen, TAMK.

Klo 12-13

Lounas

Klo 13-16

Monikulttuurinen pedagogiikka ja opetusmenetelmät
Iltapäivällä näkökulmana on kielitietoinen opetus ja sen kehittäminen. Tavoitteena on ymmärtää kielen ja kulttuurin merkitys erilaisia oppimis- ja ohjausprosesseja suunniteltaessa ja toteuttaessa
sekä saada uusia työvälineitä omaan opetustyöhön.
Kouluttajana Maija Yli-Jokipii, väitöskirjatutkija, Tampereen yliopisto

HINTA

Koulutus toteutetaan opetus- ja kulttuuriministeriön Specima-rahoituksella ja se
on osallistujille maksutonta. Koulutuspäivään sisältyy aamupala, lounas ja
kahvi.

ILMOITTAUTUMINEN

30.3. koulutukseen: 23.3.2017 mennessä
12.5. koulutukseen: 5.5.2017 mennessä
Ilmoittaudu tästä: https://lomake.tamk.fi/v3/lomakkeet/23544/lomake.html

LISÄTIEDOT

Koulutuksen sisältöön liittyvät kysymykset:
projektipäällikkö Hanne Mäki-Hakola, p. 040 669 2077,
hanne.maki-hakola@tamk.fi
Koulutuksen järjestelyihin liittyvät kysymykset:
suunnittelija Mika Pajuniemi, p. 044 432 5607,
mika.pajuniemi@epopisto.fi

