EXEMPLAR
UUTISKIRJE 3

Tervetuloa lukemaan
EXEMPLAR projektin toista
uutiskirjettä!
• Tässä kirjeessä kerromme:

MITÄ ON TEHTY?
Helmikuussa 2019 Itävallassa järjestetyn
toisen partnerikokouksen jälkeen JKPeV,
SEAL Cyprus, Auxilium ja INNEO kehittivät
IO1- Vertaisohjaajien koulutusohjelman
sisällön. Tämä 8 moduulista koostuva
ohjelma, joista jokaisessa on kaksi osiota on
arvioitu paikallisten sidosryhmien kanssa.
Jokaiseen osioon liittyy 5 minuutin
audiovisuaalinen
esitys
ja
kattava
tuntisuunnitelma työkirjoineen ja powerpointesityksineen.
Vertaisohjaajien
koulutusohjelma
on
suunniteltu
toteutettavaksi sulautettuna oppimisena ja
sisältää noin 32 tuntia lähioppimis- ja 32
tuntia itseopiskelusisältöjä.
Rural Hub ja INNEO kehittivät sisällön 12
monimediaista
integraatioresurssia
tuotokseen IO2: Integraatioresurssien
työkalupakki ja testasivat niitä paikallisten
työryhmien kanssa.
Nämä työkalut
elementeistä:

koostuvat

seuraavista

- PowerPoint-esitys johon liittyy äänitiedosto
ja tekstitys
- Äänitiedosto,
- Kuvitettu oppikirja,
- Kouluttajan käsikirja
- Kouluttajan apuvälineitä kuten tehtäviä jne

• Viimeisimmistä saavutuksistamme ja
työn alla olevista asioista
• Kolmannesta partnerikokouksesta
• Tulossa olevasta
koulutustapahtumasta

MINKÄ PARISSA
TYÖSKENTELEMME?
ALK ja JKPeV ovat aloittaneet tuotoksen IO3:
Täydennyskoulutusohjelma aikuis – ja
yhteisökouluttajille
kehittämisen
sen
varmistamiseksi että tuotoksista IO1 ja IO2
saadaan suurin mahdollinen hyöty. Aikuis- ja
yhteisökouluttajat
ovat
avainasemassa
EXEMPLAR-projektin hyödyntämisessä, joten
pyrimme kaikin keinoin varmistamaan että
heillä on siihen tarvittavat työvälineet.
Hub Karelia Oy kehittää tuotosta IO4: Verkkooppimisympäristö yhtenäiseksi alustaksi
kehitettyjen sisältöjen jakeluun.
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3. PROJEKTIKOKOUS
TSEKISSÄ

KOKOUS PRAHASSA
EXEMPLAR projektin partnerit tapasivat
kolmannessa partnerikokouksessa 2.-3.9.
Prahassa, Tsekin tasavallassa

Kokousjärjestäjä

Kolmas partnerikokous alkoi yleisellä
johdannolla ja tervehdyksillä, joita seurasi
lyhyt katsaus projektin tuotosten tilaan,
tavoitteisiin, aikatauluun, sekä metodeihin.
Koordinaattori
teki
partnereiden toiminnasta.

yhteenvedon

Partnerit keskustelivat tuotosten IO1 ja IO2
testaamisesta, sekä edessä olevista
materiaalien käännös- ja mediarikkaiden
sisältöjen tuottamistehtävistä.
ALK esitti täydennyskoulutusohjelman
puitteet, sekä IO3:n oppimissisällön, jota
tullaan hyödyntämään Lyhytkestoisen
henkilöstönkoulutustapahtuman
(LTTA)
toteuttamisessa tammikuussa Kyproksella.

Kolmannen
projektikokouksen
järjesti
tsekkiläinen (ALK) ALIANCE LEKTORU A
KONZULTANTU.

Partnerit keskustelivat koulutuksesta ja
sopivat sen ajankohdasta, sekä kunkin
vastuista
ja
roolista
koulutuksen
järjestämiseksi menestyksekkäästi.

Aliance lektorů a konzultantů – on voittoa
tavoittelematon järjestö, jonka kotipaikka on
Opavě. ALK toimii koko Tsekin alueella.

Kokouksen toisena päivänä Hub Karelia
Oy
esitteli
tuotoksen
IO4
–
Oppimisympäristö – prototyypin.

ALK
järjestää
koulutuskursseja
,
koulutusohjelmia, sekä temaattisia työpajoja,
jotka auttavat yli 400 jäsentä ja assosioituneita
ammattilaisia hankkimaan, pätevyyksiä ja
erityisiä käytännön taitoja.

Lisäksi
partnerit
keskustelivat
tiedotustoimenpiteistä, sekä projektiin
liittyvistä teknisistä ja hallinnollisista
asioista
ja
päätettiin
seuraavan
projektikokouksen,
sekä
viimeisen
projektikokouksen ja samassa yhteydessä
Dresdenissä
järjestettävän
päätösseminaarin ajankohdista.
Kokous oli hyvin tuloksekas ja käydyt
keskustelut auttavat seuraavien projektin
tehtävien toteuttamisessa.
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LTTA- Lyhytkestoinen
henkilöstön
koulutustapahtuma

TULOSSA SEURAAVAKSI …
Työ projektin parissa jatkuu:
•

JKPeV, ALK, Hub Karelia, SEAL CYPRUS
ja INNEO kääntävät IO1 opetusohjelman
sisällöt omalle kielelleen ja tuottavat ne
sopivissa monimediallisissa muodoissa
verkkopohjaista, sekä paikallista käyttöä
varten

Joulukuun 3.-5. päivä 2019 14 kouluttajaa (2
per
partneri)
osallistuu
henkilöstön
koulutustapahtumaan. Tämä kolmipäiväinen
(20 tuntia koulutusta) tapahtuma järjestetään
Kyproksella.

•

JKPeV, ALK, Hub Karelia, SEAL CYPRUS
ja
INNEO
tuottavat
IO2
Integraatioresurssien
digitaalisen
työkalupakin
kaikilla
partneriorganisaatioiden kielillä

Koulutuksen tavoitteena on tukea aikuis- ja
yhteisökouluttajien sekä maahanmuuttajien
tukihenkilöiden ammatillista kehittymistä.

•

Valmis verkko-oppimisalusta on käytössä
tammikuun loppuun mennessä 2020.

•

Neljäs projektikokous järjestetään 6.-7.
helmikuuta Rzeszówissa, Puolassa.

Osallistujat tulevat kehittämään käytännön
taitoja maahanmuuttajaoppijoiden tukemiseksi,
mukaan
lukien
toiminta
e-tutorina,
avustamistaidot,
kommunikointitaidot,
kulttuurienvälinen tietoisuus, erilaisten ryhmien
johtaminen ja eri kulttuureista tulevien
oppijoiden kanssa toimiminen.
Koulutus järjestetään sarjana käytännöllisiä
työpajoja, joiden sisältämät ryhmäkeskustelut,
käytännön tehtävät ja rooliharjoitukset tulevat
varmistamaan, että kaikki osallistujat lähtevät
paikalta mukanaan tarvitsemansa kokemus ja
itseluottamus, jotta he voivat vetää IO1 –
vertaisohjaajien koulutusohjelman, hyödyntää
IO2
– Integraatioresurssien digitaalista
työkalupakkia, sekä kouluttaa edelleen muita
käyttäen IO3 – täydennyskoulutusohjelman
sisältöjä.

MISTÄ MEIDÄT
TAVOITTAA?
Vieraile sivustollamme:
http://exemplars.eu
ja seuraa Facebooksivuamme:
https://www.facebook.com/
exemplars/
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