EXEMPLAR
UUTISKIRJE 2

Tervetuloa lukemaan
EXEMPLAR projektin toista
uutiskirjettä!
Tässä kirjeessä kerromme:
• Projektin tehtävien edistymisestä
• Toisesta partnerikokouksesta
• Projektin tuotoksista

MITÄ ON TEHTY?
Syyskuussa 2018 Irlannissa pidetyn ensimmäisen
projektikokouksen JKPeV, SEAL Cyprus, Auxilium
ja INNEO kehittivät arvolupauksen IO1 tuotoksen
eli Integration Leaders- opetussuunnitelmaan
kuuluvasta kahdeksasta moduulista. Jokainen
moduuli sisältää kaksi osaa.
Arvolupauksessa

on

kuvattu

oppimistuotokset

sekä

moduulien

tiedot,

taidot

ja

pätevyydet. Jokainen moduuli sisältää kaksi
osaa.
Opetussuunnitelman sisältö on sidottu läheisesti
partnerimaiden

paikalliseen

kulttuuriin

ja

yhteisöllisiin arvoihin ja lähitulevaisuudessa se
tullaan

jakamaan

formaatissa

sulautetun

oppimisen

(lähioppiminen,

itsenäinen

oppiminen, työpajat ja verkko-opiskelu).
IO2: Integroitumisen työkalupakkiin partnerit
ovat tehneet 12 oppimateriaaliaineistoa, joiden
lähestymistavat

ovat

vapaaseen

kyselyyn

perustuva oppiminen (inquiry-based learning) ja
ongelmakeskeinen oppminen (problem-based
learning),

jotka

sopivat

monenlaisille

oppimistavoille.
Rural Hub ja INNEO aloittivat sisällöntuotannon
kuuteen aineistoon, jotka tuotetaan aineistoon
sopivissa, haukoissa ja kohderyhmän huomioon
ottavissa, uusinta teknologiaa hyödyntävissä
mediatiedostoissa.

Maahanmuuttajien
integroituminen
Settling

In

2018:

Indicators

of

Immigrant

Integration kertoo, että monet Euroopan maat
ovat

tehneet

merkittäviä

maahanmuuttajien
kotimaahansa.

parannuksia

kotoutumisessa

uuteen

Monia haasteita on kuitenkin

edelleen ja maahanmuuttajien omaa potentiaalia
niiden ratkaisemisessa ei käytetä.
“Meidän on varmistettava, että kaikki ne, joilla on
oikeus olla ja elää yhteiskunnassamme, ovat
tasavertaisia kansalaisia. Ei pelkästään paperilla
vaan myös todellisuudessa ”, sanoi Euroopan
muuttoliike-, sisä- ja kansalaisasioiden komissaari
Dimitris Avramopoulos.

Kokouksen ensimmäinen päivä alkoi lyhyellä
katsauksella

hankkeeseen

-

tuotoksiin,

tavoitteisiin, aikatauluihin ja metodologiaan.
Kumppanit keskustelivat IO1:n ”Integration
Leaders-” opetussuunnitelman kahdeksan
moduulin kehittämisestä. Painopisteenä oli
sisällön räätälöinti paikallisten kulttuuristen
ja yhteiskunnallisten arvojen mukaan.
Kumppanit keskustelivat myös ehdotetuista
sisällöistä 12:lle kansalaisyhteiskunnan ja
sosiaalisen

osaamisen

alueelle

sekä

mediatiedostomuodoista, joita käytetään
esittämään

Toinen
partnerikokous
Itävallassa
Kokous Grazissa, Itävallassa

IO2:n

integroitumisen

työkalupakin sisällöt.
Lisäksi

kaikki

keskustelivat

yhteistyökumppanit
lyhyesti

IO3:n

täydennyskoulutusohjelmasta

ja

IO4:n

digitaalisesta oppimisympäristöstä.
Kokouksen

toisena

keskustelivat

päivänä

hankkeen

kumppanit

levittämisestä,

EXEMPLAR projektin partnerit tapasivat toisessa

hallinnosta ja teknisistä kysymyksistä.

partnerikokouksessa 7 – 8.2. 2019 Grazissa,

Kokous oli hyvin tuottava arvokkaiden

Itävallassa.

Auxilium pro Regionibus Europae in Rebus
Culturalibus – on voittoa tavoittelematon järjestö,
joka edistää koulutusta ja kulttuuria Grazin alueella
Itävallassa.
Päätoimialat ovat konseptien ja materiaalien
koulutus,

ansiosta.

vaikuttamaan

merkittävästi

Ne

projektitehtävien onnistumiseen.

Kokousjärjestäjä

kehittäminen,

keskustelujen

verkostoituminen,

konsultointi ja EU-hankkeiden toteuttaminen.

tulevat
seuraavien

Projektin tuotokset

IO3:
TÄYDENNYSKOULUTUSOHJEL
MA
Täydennyskoulutusohjelma vastaa opettajien
koulutustarpeisiin verkko- ja vaihtoehtoisten

IO1: INTEGRATION LEADERSOPETUSSUUNNITELMA

oppimisympäristöjen

Integration leaders- opetussuunnitelma kehitetään

luokkahuone

modulaarisena koulutusohjelmana, joka koostuu

oppimista.

kahdeksasta moduulista, joissa on kaksi osiota
paikallisiin kulttuurisiin ja yhteiskunnallisiin arvoihin.

IO4: ONLINE
OPPIMISYMPÄRISTÖ

Moduulien tarkoituksena on auttaa oppijoita

EXEMPLAR

kussakin moduulissa ja jotka on mukautettu

rakentamaan tarvittavat taidot tukemaan heidän
itseluottamustaan ja -tuntemustaan toimimaan
integraatiojohtajina.

avulla.

Täydennyskoulutusohjelma on kurssi, joka
käsittää

40

tuntia

koulutusta

opetusta

sekä

tarjoaa

oppimisympäristön,

joka

sisältäen
itsenäistä

sähköisen
sisältää

pääsyn

oppimateriaalien digitaaliseen työkalupakkiin,
jolla tuetaan sosiaalisiin ja kansalaisuuteen

IO2: INTEGROITUMISEN
OPPIMATERIAALIEN TYÖKALUPA
KKI

liittyvien taitojen kehittymistä.

EXEMPLAR tarjoaa käytännöllisiä oppimateriaaleja,

projektissa jatkuu. Kokoonnumme jälleen 2.-

jotka on kehitetty 12:n sosiaalisiin taitoihin ja

3.9.

kansalaisuuteen liittyviin avaintaitoihin. Koska kaikki

projektin seuraavista vaiheista.

tarvittavat

oppimateriaalit

ovat

Seuraavien

kuukausien

Prahassa,

Tsekissä

aikana

työmme

keskustelemaan

käytettävissä

yhdessä paikassa digitaalisessa työkalupakissa,
niistä on merkittävää vaikutusta kouluttajille ja
maahanmuuttajien tukihenkilöille.

TULOSSA SEURAAVAKSI…

Mistä meidät
tavoittaa?
Vieraile sivustollamme:
http://exemplars.eu
ja tykkää meistä Facebookissa:
https://www.facebook.com/
exemplars/

