ARTISTIC LICENCE
UUTISKIRJE 2
Maaliskuu, 2019
TERVETULOA
LUKEMAAN
„ARTISTIC LICENCE”
PROJEKTIN II
UUTISKIRJETTÄ!
Tämä uutiskirje käsittelee:
Projektin edistymistä
2. kansainvälistä
partnerikokousta
• Projektin tuotoksia
• Tulevaisuuden
MITÄ
SEURAAVAKSI?
suunnitelmiamme
•
•

ARTISTIC LICENCE -projektin toinen
tuotoksista
on
kouluttajien
täydennyskoulutusohjelma. Tämä
opetussuunnitelma
tullaan
kehittämään, jotta sekä kouluttajat
että
oppijat
ymmärtäisivät
käyttämänsä
oppimisympäristön
ainutlaatuisuuden ja sen vaativat
olosuhteet.
Täydennyskoulutusohjelma
valmistelee
kouluttajia
työskentelemään vaihtoehtoisissa,
vähemmän
muodollisissa
koulutusohjelmissa
ja
siinä
tutustutaan
myös
erilaisiin,
joustaviin tapoihin rakentaa sisältöä.
Kouluttajat
löytävät
verkkoympäristön mahdollisuudet
vaihtoehtoisten sulautettujen ja
kyselyyn
perustuvien
opetusresurssien käytölle.

MITÄ OLEMME SAANEET AIKAISEKSI?
Esittävät taiteet ovat hyviä työvälineitä maahanmuuttajien kotoutumisen
tukemiseen. Lisäksi musiikki, draama ja tarinankerronta voivat tukea heitä
tehokkaasti

nykypäivän

Euroopassa

tarvittavien

välttämättömien

kompetenssien rakentamisessa.
ARTISTIC LICENCE -partnerit ovat luoneet projektin ensimmäiseen
tuotokseen koulutusresurssien työkalupakin, joka käsittelee draaman,
tarinankerronnan ja musiikin opetusmenetelmiä. Materiaalit on kehitetty
siten,

että

niiden

avulla

kouluttajat

voivat

helposti

sisällyttää

opetuskäytäntöihinsä erilaisia esittävän taiteen keinoja.
ARTISTIC LICENCE -projektipartnerit ovat luoneet kokonaisuudessaan 18
oppimisresurssia – kuusi jokaiselle projektiin valitulle esittävän taiteen
alalle. Materiaaleista keskustellaan kouluttajien ja maahanmuuttajien
parissa

työskentelevien

hahmottamiseksi.

kanssa

Materiaalit

on

niiden

lopullisen

suunnattu

muodon

kouluttajille,

jotka

työskentelevät ikääntyvien ja maahanmuuttajien parissa ja niiden
tarkoituksena on tukea perustaitojen rakentamista.
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II KANSAINVÄLINEN
PARTNERIKOKOUS
PORTUGALISSA
KOKOUS

Tämän jälkeen suomalainen partnerimme
esitteli lyhyesti IO3 projektin verkko-

PENAFIELISSA,

PORTUGALISSA

oppimisportaalin sekä Mozilla Badges konseptin,

joka

aiotaan

toteuttaa

suunnitelluista oppimateriaaleissa.
Kokous päättyi keskusteluun hankkeen
levittämisestä
Varmistimme,

ja

hallinnoinnista.
että

jokainen

projektipartneri oli tietoinen tehtävistään
tulevien kuukausien aikana.
Työmme projektin parissa jatkuu. Kolmas
kansainvälinen

partnerikokous

on

suunniteltu pidettäväksi 5.-6. syyskuuta
Rzeszowissa, Puolassa.
ARTISTIC

LICENCE

-projektipartnerit tapasivat

toisessa kansainvälisessä projektikokouksessa 4.-5.
helmikuuta 2019 Penafielissa, Portugalissa.
Projektin

lyhyen

katsauksen

–

tuotosten,

tavoitteiden ja aikataulun jälkeen seurasi laaja
keskustelu

IO1

Perustaitojen

kehittämisen

työkalupakin rakenteesta. Käytimme paljon aikaa ja
huomiota kehitettyjen materiaalien analysoimiseen
varmistaaksemme, että ne vastaisivat kouluttajien ja
maahanmuuttajien kanssa työskentelevien tarpeita.
Tämän

jälkeen

partnerit

keskustelivat

Täydennyskoulutusohjelmasta.

IO2

Analysoimme

koulutuksen rakennetta ja tavoitteita. Halusimme
varmistaa, että kouluttajille ja maahanmuuttajien
kanssa työskenteleville suunnattu koulutusohjelma
tukee

syrjäytyneiden

maahanmuuttajaryhmien

aikuisten
aktivoitumista

ja
ja

integraatiota.
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ARTISTIC LICENCE PROJEKTIN
TUOTOKSET
IO1: Perustaitojen kehittämisen
työkalupakki
Perustaitojen kehittämisen työkalupakki sisältää 18
oppimisresurssia kolmelta eri esittävän taiteen
alalta, jotka ovat tarinankerronta, musiikki ja
draama. Materiaalien tavoitteena on tukea
kouluttajia
ja
maahanmuuttajien
kanssa
työskenteleviä työssään syrjäytyneiden aikuisten
ja
maahanmuuttajien
perustaitojen
kehittämisessä.
Työkalupakin tavoitteena on
tukea kohderyhmien avaintaitojen kehittämistä,
jotka ovat välttämättömiä vastaanottavassa
maassa työskentelylle ja asumiselle.

IO2: Täydennyskoulutusohjelma
Täydennyskoulutusohjelmassa
käsitellään
kouluttajan erilaisia rooleja, joita tarvitaan
maahanmuuttajien ja syrjäytyneiden aikuisten
kanssa työskentelyssä. Materiaalin painotus on
uusissa
verkkoympäristöissä
työskentelyssä.
Täydennyskoulutusohjelma käsittää 60 tuntia
koulutusta, joista 25 tuntia on lähiopetusta ja 35
tuntia itsenäistä opiskelua.

MISTÄ LÖYDÄT
MEIDÄT?

IO3: Verkko-oppimisympäristö
ARTISTIC LICENCE -projektissa kehitetään myös
verkko-oppimisportaali, jossa projektin kehittämät
koulutusmateriaalit

esitetään.

oppimisportaali
interaktiivista

Verkko-

kehitetään
oppimista

ja

vuorovaikutusta

verkossa.

oppimisportaali

mahdollistaa

maahanmuuttajien

tukemaan
käyttäjienvälistä

Lisäksi

verkko-

kouluttajien

kanssa

ja

työskentelevien

yhteistoiminnan.

IO4: Toimintatapasuositukset
Projekti tuottaa myös toimintatapasuositukset,
jossa

käsitellään

pohjautuvia

projektin

suosituksia

ja

kokemuksiin
tunnistetaan

marginalisoitujen aikuisten ja maahanmuuttajien
perustaitojen kehittämisen vaiheita. Dokumentissä

Vieraile verkkosivuillamme:
https://artisticlicence.eu/

esitellään projektin keskeiset suositukset.

ja seuraa Facebook-sivujamme:
https://www.facebook.com/ArtisticLicence-2257106464509141/
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