OHJELMA
AMMATILLINEN KOULUTUS – KIELELLÄ ON VÄLIÄ! -verkkoseminaari
5.2.2021 kello 9:15 - 14:45 Zoomissa

9:15 - 9:30
9:30 - 9:50
9:50 - 10:20
10:20 - 10:40
10:40 - 11:00
11:00 - 11:20
11:20 - 11:40
11:40 - 12:00

Tervetuloa seminaariin
Kielitietoisuus, osallisuus ja aikuisten perustaidot – järjestelmänäkökulma
Projektisuunnittelija Erno Hyvönen, Opetus- ja kulttuuriministeriö
Suomea työelämän tarpeisiin: tutkimuksen näkökulma
Professori Minna Suni, Jyväskylän Yliopisto
Keskustelua pienryhmissä
Tutkintokoulutukseen valmentava koulutus (TUVA)
Opetusneuvos Kaisa Räty, Opetushallitus
Korkeakoulut maahanmuuttajien integraation tukena Mistä SIMHE- ja Talent Boost- toiminnassa on kyse?
Projektijohtaja Heidi Stenberg, Metropolia Ammattikorkeakoulu
Keskustelua pienryhmissä
At your service: the ECML
Dr. Matilde Monetti and Mr. Alexander Braddell, Language for Work Network

LOUNASTAUKO 12:00 - 12:45
12:45 - 13:00 Työpajojen ohjeistus
13:05 - 14:10 Työpajat
14:15 - 14:45 Millä mielin, millä kielin tulevaisuuteen?
Opetusneuvos Taija Paasilinna, Opetushallitus
TYÖPAJOJEN KUVAUKSET SEURAAVILLA SIVUILLA

TYÖPAJAT 1-5
1. Kielitietoisuus – ammatillisen opettajankoulutuksen näkökulma
Marko Susimetsä ja Simo Uusinoka, Hämeen ammattikorkeakoulu
Miten kielitietoisuus ja kulttuurisensitiivisyys voidaan integroida osaksi ammatillisen
opettajankoulutuksen kaikkia sisältöjä? Miten opettajankoulutus pystyy vastaamaan
haasteisiin? Millaista materiaalia tai lisäkoulutusta kouluttajat tarvitsevat?

2. The workplace as a language learning (L2) space
Dr. Matilde Monetti and Mr. Alexander Braddell, Language for Work Network
Language for Work, LfW, on eurooppalainen asiantuntijoiden verkosto, jossa Suomi on
mukana. LfW kehittää työkaluja, joiden avulla maahanmuuttajien tarvitsemaa työelämän
kielitaitoa voidaan vahvistaa. Työpajassa esitellään työpaikat kielen oppimisen tiloina, joissa
työntekijän kielenoppimista tuetaan käytännön työtilanteissa. Työpaja käsittelee
maahanmuuttajataustaisten työntekijöiden kohtaamia kielenoppimisen haasteita ja esittelee
niihin käytännön ratkaisuja. Ratkaisujen toimivuudesta keskustellaan ja osanottajat voivat
jakaa omia kokemuksiaan. Työpaja on englanninkielinen.

3. Tekstitaidot TUVAssa – opiskelukielen ja tekstitaitojen vahvistaminen
tutkintokoulutukseen valmentavassa koulutuksessa
Kaisa Räty ja Katri Kuukka, Opetushallitus
Tutkintokoulutukseen valmentavan koulutuksen perusteet antavat mahdollisuuksia
kielellisten osaamisen kehittämiseen. Työpajassa keskustellaan yhdessä uuden koulutuksen
kehittämisestä (opiskelijoiden näkökulmasta, jotka tarvitsevat tukea opiskelukielen
vahvistamisessa) erityisesti kielitietoisuuden ja kielikasvatuksen näkökulmasta.

4. Kielellisesti vastuullinen opetus osallisuutta rakentamassa
Raisa Harju-Autti, Tampereen yliopisto
Työpajassa pohditaan ammatillisen koulutuksen kielitietoisuustarpeita sekä opiskelijoiden
tukemista kielellisesti vastuullisen pedagogiikan viitekehyksen mukaisesti kaikessa koulun
toimintakulttuurissa. Tavoitteena on, että työpajaan osallistuvat saavat ajatuksia ja tukea
oman työyhteisön kielitietoisuuden ja kielellisesti vastuullisten toimintatapojen
kehittämiselle.

5. Kielitietoisuus maahanmuuttajan ohjaustyössä
Jaana Puurunen, Maahanmuuttajat korkeakoulutukseen ja työelämään –hanke, DIAK
sekä Pia Sahonen ja Hanna Hovila, Virtaa ohjaukseen –hanke, DIAK
Työpajassa etsitään keskustellen ja pohtien vastauksia seuraaviin
kysymyksiin:
1. Miten sanoitat eri ammateissa tarvittavaa osaamista?
2. Miten tuet ohjattavan kielellisiä valmiuksia?
Työpajassa tehdään erilaisia toiminnallisia harjoituksia, joilla voidaan avata eri ammateissa
tarvittavaa osaamista. Harjoitusten kautta tarkastellaan, mitä kielitietoisuus on ja miten
omaa ohjaustaan voi kielitietoistaa. Pajassa myös pohditaan, miten esiteltyjä materiaaleja (ks.
linkki) voidaan hyödyntää maahanmuuttajan kielellisten valmiuksien ja reflektiotaidon
tukemisessa.

