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Yhteisloikka varhaislapsuuden kielellisten taitojen ja
identiteettien ytimeen – täydennyskoulutus 2019-2020

Tavoitteena on syventää opettajien osaamista lasten kielellisten
taitojen kehittymisestä ja erilaisten identiteettien tukemisen
merkityksestä osana laaja-alaista osaamista. Lisäksi perehdytään
kielitietoiseen pedagogiikkaan varhaiskasvatuksen monikielisissä
toimintaympäristöissä. Koulutus tarjoaa välineitä varhaiskasvatus-
yhteisön ja toimintakulttuurin kehittymiseen, moniammatilliseen
oppimiseen ja vanhempien kanssa tehtävään yhteistyöhön.
Koulutukseen valitaan 80 lastentarhanopettajan tai varhais-
kasvatuksen opettajan nimikkeellä työskentelevää ammattilaista.
Suosittelemme, että koulutukseen osallistuisi mahdollisuuksien
mukaan useampi opettaja samasta päiväkodista.

Jokainen opintojakso koostuu lähiopetuksesta, vertaisryhmä-
työskentelystä, itsenäistä etätyöskentelystä verkkoalustalla sekä
työpaikalla toteutettavista yhteisöllisistä kehittämistehtävistä.
Itsenäinen etätyöskentely sisältää digitaaliseen opetusmateriaaliin
perehtymistä ja työelämälähtöisten tehtävien tekemisestä
yhdessä moniammatillisen tiimin kanssa. Tehtävät kytkeytyvät
tiiviiksi osaksi osallistujan ja työyhteisöjen käytäntöjä ja
ammatillista oppimista.
Lähiopetuspäivien aikana osallistutaan asiantuntijaluennoille ja
vertaisryhmätyöskentelyyn, jonka aikana harjoitellaan laadukasta
vuorovaikutusta sekä suunnitellaan kehittämistehtäviä ja
reflektoidaan osallistujien yhteisöllisiä oppimiskokemuksia
työtiimin kanssa.

Opetusmuodot

Koulutuksen tavoitteet ja kohderyhmä

Täydennyskoulutukseen haetaan sähköisellä Webropol –
lomakkeella. Hakuaika alkaa 28.11.2018 päättyen 14.12.2018.
Turun yliopisto:
https://link.webropolsurveys.com/S/44BA72AC134E443C
Jyväskylän yliopisto:
https://link.webropolsurveys.com/S/4B86140497D609FA

Koulutukseen  hakeminen

Osaamisen yhteisloikka – hankkeen projektikoordinaattorit Anitta
Melasalmi Turun yliopistosta (anitta.melasalmi@utu.fi p.
+3585045223183) ja Ursula Nystedt Jyväskylän yliopistosta
(uranmany@jyu.fi p. +358408053358).
Opinnoista saa tietoa myös hankkeen verkkosivuilla
www.osaamisenyhteisloikka.fi tammikuussa 2019.

Tiedustelut

Monimuoto-opetuksena järjestettävä täydennyskoulutus sisältää
kolme 5 opintopisteen opintojaksoa ja se kestää 1,5 vuotta.
Opintojaksot muodostavat ammatillisen osaamisen kehittymisen
kannalta johdonmukaisesti etenevän kokonaisuuden. Koulutus
toteutetaan työnantajan suostumuksella työajalla ja se kytkeytyy
osaksi kasvattajatiimien ja lapsiryhmien toimintaa. Koulutukseen
osallistuminen on osallistujalle maksutonta.

Koulutuksen kesto

I Tammi- toukokuu 2019  (25.1., 22.3. ja 17.5.)
Lasten kielellisten taitojen ja identiteettien kehitys osana laaja-
alaista osaamista.
II Elokuu – joulukuu 2019 (23.8., 25.10. ja 13.12.)
Kielitietoinen pedagogiikka ja sen arviointi varhaiskasvatuksessa.
III Tammikuu – toukokuu 2020 (päivät ilmoitetaan myöhemmin)
Moniammatillinen yhteistyö ja kasvatusyhteistyö vanhempien
kanssa lapsen kielellisten taitojen ja identiteettien kehityksen
tukemisessa.
Koulutukseen kuuluvat lähiopetuspäivät järjestetään
samanaikaisesti Turun ja Jyväskylän yliopistoissa.

Opintojaksot

Varhaiskasvatuksen keskeisenä tehtävänä on vahvistaa lasten
kielellisten taitojen ja valmiuksien sekä kielellisten identiteettien
suotuisaa kehittymistä ja näin tasoittaa lasten eroja oppimisessa
sekä tukea heidän hyvinvointiaan, osallisuuttaan ja vaikuttamis-
taan lapsiryhmässä. Varhaiskasvatuksessa on kasvava määrä eri
kieli- ja kulttuuritaustoista tulevia lapsia sekä eriasteista tukea
tarvitsevia lapsia. Inkluusion periaate ja Varhaiskasvatus-
suunnitelman perusteet (2016) velvoittavat varhaiskasvatuksen
ammattilaisia vastaamaan tähän moninaisuuteen uudistamalla
ammatillista osaamistaan ja toimintaansa laadukkaan
tunnevuorovaikutuksen ja oppimisen ohjaamisen keinoin.

Taustaa


