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Johdanto 

 
IntertrainE-kurssi on suunniteltu täyttämään aukko kulttuurienvälisessä koulutuksessa 
aikuisten maahanmuuttajien kouluttajille. Kun maahanmuuttajien määrä Euroopassa kasvaa, 
heidän integroimisestaan kohdemaan yhteiskuntaan tulee prioriteetti. Kun otetaan 
huomioon, että integraatio on kaksisuuntainen prosessi, joka ei ole lineaarinen, mutta 
monipuolinen ja monimutkainen, EU:n yhteisöt tarvitsevat kulttuurienvälisiä 
koulutusohjelmia, jotka tunnistavat ja tukevat monimuotoisuutta tehokkaasti, edistävät 
vastavuoroista hyväksymistä ja kunnioitusta sekä torjuvat rasismia ja muukalaisvihaa. 
 
Tämän johdosta IntertrainE-kurssi (Intercultural Training for Educators) pyrkii tarjoamaan 
kouluttajille ja opettajille tarpeellista koulutusta ja ymmärrystä kulttuureista ja 
kulttuurienvälisestä viestinnästä maahanmuuton kontekstissa sekä edistämään pohdintaa 
kulttuurienvälisen koulutuksen käytännöissä oman kulttuurin, puolueellisuuden ja 
ennakkoluulojen tiedostamisen kautta.  
 
Kurssi on kaksivuotisen EU-rahoitetun kansainvälisen projektin (KA2 Erasmus+ project 
#2018-1-UK01-KA204-047987) tuotos. InterTrainE on tutkimuspohjainen ja se seuraa 
UNESCO:n määrittämiä neljää kulttuurienvälisen koulutuksen pilaria1:  
 

1. Tietämään oppiminen: kuinka viestiä ja hankkia laaja tieto. 
2. Tekemään oppiminen: kuinka hankkia tarvittavat taidot, joita tarvitaan tiettyyn 
yhteiskuntaan sopeutumiseksi. 
3. Oppiminen elämään yhdessä: kuinka luoda yhteisvastuun ja yhteistyön henkeä 
yhteiskunnan yksilöiden ja ryhmien välillä, jota voitaisiin parantaa konstruktivistisella 
koulutusmenetelmällä. 
4. Oppiminen olemaan: Kuinka kehittää itseäsi, olla itsenäinen ja vastuullinen 
yhteiskunnassa säilyttäen samalla oikeus olla erilainen. 

InterTrainE-kurssin pääasiallinen tavoite oli suunnitella ohjelma maahanmuuttajien ja 
pakolaisten kanssa työskentelevien maahanmuuttajien kouluttajille. Tähän sisältyivät 
seuraavat askeleet: 
 

a) Tarveanalyysi kussakin partnerimaassa. Kansalliset raportit ja projektiraportti 
tuotettiin maahanmuuttajien kanssa työskentelevien ja tiettyjen 
maahanmuuttajayleisöjen tarpeista; - Tuotos 1 

b) Maahanmuuttajien integraatiokäytäntöjen, olemassa olevien kouluttajille ja 
maahanmuuttajille suunnattujen kulttuurienvälisen koulutuksen ohjelmien ja 
koulutusrakenteiden tutkimusta; tulosten vertailua tarveanalyysin kehittämiseksi. 
Myös tästä tuotettiin erilliset raportit; - Tuotos 2  

c) Modulaarisen opetussuunnitelman kehittäminen, joka noudattaa 
aikuiskoulutukseen erikoistuneita pätevyysstandardeja (EQF Level 5); - Tuotos 3 

 
1 UNESCO Guidelines on Intercultural Education, 2006, pp. 19-20 
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000147878 

http://intertraine.eu/
http://intertraine.eu/
http://intertraine.eu/
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2018-1-UK01-KA204-047987
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2018-1-UK01-KA204-047987
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2018-1-UK01-KA204-047987
http://intertraine.eu/outputs/
http://intertraine.eu/outputs
http://intertraine.eu/outputs
http://intertraine.eu/outputs
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000147878
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d) Kouluttajien käsikirjan kehittäminen, joka käännetään kuudelle projektimaan kielelle 
ja on vapaasti saatavilla sähköisessä muodossa – Tuotos 5 

e) Kurssisuunnitelman kehittäminen, joka on tämä Tuotos 6. 
f) Oppimismateriaalin sopeuttaminen verkkokurssiksi, jota voidaan käyttää 

InterTrainE-alustan kautta – Tuotos 4. 
 
Tämä kurssisuunnitelma on myös saatavilla kaikilla partnerikielillä (kaikki versiot ovat 
saatavilla täällä, ja kielet voidaan valita yläosan kielivalikosta). 
 
 
 

Maahanmuuttajan määritelmä 
 
Kurssin tarkoituksia varten ja sen oleellisuuden lisäämiseksi kaikissa partnerimaissa 
käytämme UN:n maahanmuuttoviraston määritystä maahanmuuttajasta: 
UN:n maahanmuuttovirasto (UN Migration Agency, IOM) määrittelee maahanmuuttajan 
henkilönä, joka muuttaa tai on muuttanut kansainvälisen rajan yli tai valtion sisäisesti 
omasta asuinpaikastaan, huolimatta: 
 
 (1) henkilön lainmukaisesta statuksesta 
(2) onko muutto vapaaehtoista tai pakotettua 
(3) mitkä muuton syyt ovat 
(4) mikä oleskelun pituus on. 
 
(https://www.un.org/en/sections/issues-depth/migration/index.html) 
 
Tämä tarkoittaa sitä, että kurssi soveltuu aikuisoppijoiden kouluttajille, jotka ovat 
vapaaehtoisia maahanmuuttajia, pakolaisia, turvapaikanhakijoita soveltuessa, huolimatta 
näiden maahanmuuttostatuksesta, oleskelun pituudesta tai koulutuksesta. Väistämättä 
jotkin lähestymistavoista ja materiaaleista ovat erilaisia eri maahanmuuttajaryhmien 
kohdalla, esimerkiksi jos oppijoilla, jotka ovat kohdanneet trauman, ovat lukutaidottomia, 
ovat pitkittyneessä maahanmuuttotilanteessa tai hakevat turvapaikkaa, on eri tarpeita kuin 
niillä, jotka ovat olleet kohdemaassa enemmän kuin muutaman vuoden. Kun erottelu tulee 
tehdä, tämä selostetaan kurssimateriaaleissa ja sopivat vaihtoehdot annetaan vastaaville 
maahanmuuttajaryhmille. 
 
Kaikki tämän kurssin moduulit voidaan opiskella erikseen, mutta suosittelemme kuitenkin 
koko koulutuksen suorittamista, jotta voitte harkita kaikkia koulutuksen puolia tässä 
itsereflektiomoduulissa. Suoritustodistuksen voivat saada vain ne, jotka ovat suorittaneet 
moduulin ja siihen liittyvät arvioinnit.  
 
 
 

http://intertraine.eu/outputs
http://intertraine.eu/outputs
http://intertraine.eu/outputs
http://intertraine.eu/outputs
https://www.iom.int/
http://www.iom.int/who-is-a-migrant
https://www.un.org/en/sections/issues-depth/migration/index.html
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Kurssin tavoitteet, oppimistulokset ja 

opintopisteet 

 

Kurssin tavoitteet 
 
Käyttäen akateemisia tekstejä, huolella valikoituja esimerkkejä ja käytännön tapauksia, jotka 
soveltuvat oppijan tasoon ja asiantuntemukseen, kurssin tavoitteena on: 
 

• Esitellä oppijoilla kulttuurien ja kulttuurienvälisen koulutuksen teorioita 
• Esitellä oppijoille aikuiskoulutuksen teorioita kulttuurienvälisissä konteksteissa ja 

etenkin maahanmuuton kontekstissa 
• Antaa oppijoille kattava kuvaus eri viestintämalleista, oppimistyyleistä ja 

kulttuurienvälisistä tilanteista 
• Vaalia oppijoiden kykyä viestiä ja opettaa monikulttuurisissa ympäristöissä didaktisten 

lähestymistapojen lisäksi 
• Kehittää oppijoiden refleksiivisyyttä kulttuurienvälisen koulutuksen käytännöissä 

oman kulttuurin, puolueellisuuden ja ennakkoluulojen tiedostamisen kautta 
 
 

Oppimistulokset 
 
Kurssin lopulla oppijoiden odotetaan osoittavan aiheen hallintaa seuraavasti: 

• osoittaa eri kulttuuriarvojen tietoutta maahanmuuton kontekstissa 

• tunnistaa, analysoida ja arvioida poikkikulttuurisia tapoja luokkahuoneessa ja 
kouluttaja-oppija-suhteessa 

• osoittaa ymmärtämystä kulttuurin ja koulutuksen välisestä yhteydestä 

• reflektiivistä harjoitusta omien ja muiden kulttuuri-identiteettien ja viestintätyylien 
suhteen 

• tunnistaa valtadynamiikkaa monikulttuurisissa luokkahuoneissa ja soveltaa 
systemaattisia ja kriittisiä lähestymistapoja näiden kumoamiseksi ja oppimisen 
saavuttamiseksi 

• osoittaa kykyä tunnistaa ja sopeutua kulttuurieroihin erilaisissa 
luokkahuonetilanteissa 

• kehittää luovuutta ongelmanratkaisutehtävissä kulttuurienvälisen tiedostamisen 
kautta 

• kehittää kykyä hallita monikulttuurisia luokkahuoneita 

• kehittää joustavuutta ja kykyä sopeutua nopeasti muuttuviin ympäristöihin 

• arvostaa ja vastata kulttuurienvälisiin, lingvistisiin, sukupuoleen ja kyvykkyyteen 
liittyvään monimuotoisuuteen 

• kehittää neuvottelu- ja konfliktinhallintastrategioita monikulttuurisissa konteksteissa 
 
Kukin moduulin oppimistulokset on lueteltu moduulien kuvauksessa alla. 
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Opintopisteet 
 
InterTrainE-kurssi vastaa Eurooppalaisen viitekehyksen (EQF) tasoa 5, joka vastaa seuraavia: 

 

 Tieto Taidot Vastuu ja autonomia 

Taso 5 

Tasolle 5 

oleelliset 

oppimistulokset 

Kattava, 

erikoistunut, 
tosiasiallinen ja 

teoreettinen tieto 

työ- tai opintoalalla 

ja tietoisuus 
kyseisen tiedon 

rajoista 

Kattava valikoima 

kognitiivisia ja 
käytännön taitoja, 

joita tarvitaan luovien 

ratkaisujen 

kehittämiseen 
abstrakteihin 

ongelmiin 

Harjoittelun hallinta ja 

valvonta työ- tai 
opiskelutoimien 

yhteydessä, jos muutos on 

arvaamaton; tarkastella ja 

kehittää itsensä ja muiden 
suorituskykyä 

 

Lähde: Descriptors defining levels in the European Qualifications Framework (EQF) 
(https://ec.europa.eu/ploteus/content/descriptors-page)  

 
Kurssin suorittamisen jälkeen oppijat saavat 5 NQF-opintopistettä (päättötodistuksen). 
 

Kurssin rakenne 

 
InterTrainE-kurssi koostuu johdannosta, 4 moduulista, käsikirjasta ja kurssisuunnitelmasta. 
Jokainen moduuli on jaettu 4 osioon, joissa on erilliset aiheet. Kaiken kaikkiaan ne tarjoavat 
joukon innovatiivisia ja joustavia oppimisresursseja, joita voidaan käyttää koulutukseen 
luokassa, sulautettuun tai etäopiskeluun kouluttajan tuella, verkkokoulutukseen itsenäisesti 
omassa tahdissa ilman kouluttajan osallistumista, mutta tarvittaessa etäapuna. 
 

Lähiopetus- ja työtunnit 
 
Lähiopetustuntien määrä kullekin moduulille on 7 tuntia ja kuhunkin moduuliin liittyy 7-8 
työtuntia. Tämä tarkoittaa sitä, että: 
 
Moodle-/ verkkokurssi sisältää 28 lähiopetustuntia ja 56-60 tuntia yhteensä, mukaan lukien 
työtunnit materiaalin opiskeluun, tehtävien suorittamiseen jne. 
 
Lähiopetuskurssilla on 30 opetustuntia (ks tuotos 5), mutta vähemmän työtunteja, koska 
toimitustapa on erilainen ja kouluttajien kanssa voidaan olla vuorovaikutuksessa.  
 
Kokonaistuntimäärä on sama. 
 
 
 
 
 

https://ec.europa.eu/ploteus/content/descriptors-page
http://intertraine.eu/


 7 

Opettaminen, oppiminen ja arviointi 
 

Lyhyet pikkuluennot tarjoavat kokonaiskehyksen, joka perustuu nykyajan tutkijoiden ja 

kouluttajien työhön aikuistenkoulutuksen ja kulttuurienvälisen koulutuksen aloilla. 

Tapaustutkimukset ja käytännön esimerkit täydentävät teoriaa. Virtuaalinen 

oppimisympäristö helpottaa itsenäistä oppimista oppijoiden omaan tahtiin. 

 
Opiskelijoille toimitetaan ohjeelliset lähdeluettelot, jotka esittävät kurssin keskeiset 
käsitteet. Heitä kannustetaan myös tutustumaan laajempiin ydinkirjallisuusluetteloihin 
saadakseen lisätietoja ja vaihtoehtoisia lähteitä. 
 
Moduulit on suunniteltu siten, että osallistujille annetaan selkeä osoitus aiottujen 
oppimistulosten saavutustasosta. 
 
Jokaisen moduulin lopussa oppilaita pyydetään vastaamaan joukkoon kysymyksiä, joiden 
kautta pohditaan keskeisten käsitteiden ymmärtämisen tasoa. Aikuiskouluttajat voivat 
arvioida oppimistaan monivalintakokeella. Heidän on saavutettava vähintään 70%: n 
pistemäärä moduulin suorittamiseksi onnistuneesti. 
 
Muodollinen arviointi suoritetaan myös pelien ja muun toiminnan aikana lähiopetuskurssilla. 
Verkkokurssilla tehdään muodollinen itsearviointi tapaustutkimusten ja oleellisten 
verkkoaktiviteettien aikana. 
 

Todistus suorituksesta annetaan opiskelijoille, jotka suorittavat kurssin ja saavuttavat 

vähintään 70 % jokaisessa moduulissa. Oppijat voivat päättää suorittaa osan kurssista 

koulutustarpeidensa mukaan, mutta he eivät saa todistusta suorituksesta, jos he eivät suorita 

kaikkia 4 moduulia. 
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Kurssisuunnitelma 

 

Moduuli 1: Teoreettinen tausta, perusperiaatteet ja käsitteet 
 
Ensimmäisen moduulin tarkoituksena on tarjota kouluttajille tietoa ja ymmärrystä 
aikuiskoulutusta ja kulttuurienvälistä koulutusta koskevista keskeisistä käsitteistä ja 
keskusteluista, joita tarvitaan aikuisten maahanmuuttajien opettamiseen 
kulttuurienvälisessä yhteydessä. Näitä seuraa yleiskatsaus moduulista ja sanasto 
asiaankuuluvista termeistä. Moduulin kaksi pääteemaa ovat aikuiskoulutus ja 
kulttuurienvälisyys, ja moduulin 4 osaa ovat: 
  

1. Aikuiskoulutuksen perusperiaatteet ja yleiskatsaus aikuiskoulutuksen teorioista 
2. Kriittinen aikuiskoulutus 
3. Kulttuurienvälisyys 
4. Kulttuurienvälinen koulutus 

 
 
Oppimistulokset 

Tämän moduulin jälkeen oppijoiden odotetaan hallitsevan seuraavat asiat: 

• Osoittaa aikuiskoulutuksen ja kulttuurienvälisen koulutuksen keskeisten teorioiden ja 

terminologian kriittistä ymmärrystä. 

• Osoittaa kulttuurienvälisen koulutuksen ja opettamisen aiheiden ymmärtämystä. 

• Ymmärtää tarpeen tunnistaa oppijat ja osallistaa kaksisuuntaisessa oppimisympäristössä. 

• Tarkastella kriittisesti ja lujittaa aikuisoppijuutta, kulttuurienvälisyyttä ja 

kulttuurienvälistä koulutusta koskevaa tietämystä, taitoja, käytänteitä ja ajattelua. 

• Osoittaa aikuisten maahanmuuttajien koulutuksen haasteiden ja moniulotteisuuden 

ymmärrystä. 
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Moduuli 2:  Kulttuurienväliset kompetenssit maahanmuuton kontekstissa   
 
Toisessa moduulissa tarkastellaan kulttuurienvälisiä taitoja muuttoliikkeen yhteydessä. Se 
alkoi tärkeällä erolla vapaaehtoisen ja tahattoman (pakotetun) muuttoliikkeen ja 
siirtolaisuuden välillä, keskittyen nykypäivän eurooppalaiseen kontekstiin. Tämän moduulin 4 
osaa ovat: 
 

1. Muuttoliikesanasto 
2. Kansallinen ja eurooppalainen lainsäädäntö muuttoliikkeen alalla 
3. Ennakkoluulot ja stereotyypit 
4. Maahanmuuttajien identiteetit 

 
Moduuli antaa lokalisoitua tietoa kunkin partnerimaan lainsäädännöstä. Tarkasteltuaan 
nykyistä muuttoliikekontekstia EU:ssa ja yksittäisissä maissa moduuli esittelee 
ennakkoluulojen ja stereotypioiden käsitteet nähdäkseen, miten ne muokkaavat 
suhtautumistamme maahanmuuttajiin luokassa. Moduulissa tarkastellaan myös 
”maahanmuuttajia” luokkana ja tutkitaan heidän identiteettinsä, taustansa ja 
henkilökohtaisten tarinoidensa monimutkaisuutta. Tähän sisältyy esimerkkejä 
luokkahuonekokemuksista liittyen kulttuurienvälisen viestinnän haasteisiin, kuten 
sanattomaan viestintään (proksemiikka, kinesiikka, haptit jne.), kohteliaisuuteen, 
konflikteihin, ajan näkökulmiin, jne. 
 
Oppimistulokset 
 
Tämän moduulin suorittamisen jälkeen oppijoiden tulisi kehittää seuraavat taidot: 

 

• Hankkia paikallista tietoa muuttoliikkeestä, historiasta ja suuntauksista EU-maissa 

• Kehittää ymmärrys siitä, kuinka erilaiset muuttokokemukset vaikuttavat oppijoiden 
elämään, asenteisiin ja käyttäytymiseen 

• Kehittää tietoisuutta välitystaidoista konfliktinhallinnassa 

• Olla tietoinen ennakkoluulojen ja stereotypioiden mekanismeista 

• Käyttää aktiivista kuuntelua, empatiaa ja itsevarmuutta 

• Vahvistaa edellisessä moduulissa esitetyt kulttuurienvälisen viestinnän taidot. 
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https://www.osce.org/odihr/393527?download=true 
 
Conteh, J. (2017). “Translanguaging as Pedagogy – A Critical Review.” in Creese, A. and 
Blackledge, A. (eds) The Routledge Handbook of Language and Superdiversity. 
London: Routledge. 
 

Deaux, K. (2006). To be an Immigrant. New York: Russell Sage Foundation. 

 

Gonzalez, J.M.; Darling-Hammond, L.  (1997). New Concepts for New Challenges: Professional 
Development for Teachers of Immigrant Youth. Topics in Immigrant Education 2. Center for 
Applied Linguistics, Washington, DC.; Delta Systems Inc., McHenry, IL.  
https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED421018.pdf 
 

Hammer, M. (2004). “The Intercultural Conflict Style Inventory: A Conceptual Framework and 
Measure of Intercultural Conflict Approaches”. IACM 17th Annual Conference Paper. Available 
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Phipps, A.  and Kay, R.  (2014) Languages in migratory settings: place, politics and 

aesthetics. Language and Intercultural Communication, 14(3), s. 273-286. 

 

Singh, P. & Doherty, C. (2004). “Global Cultural Flows and Pedagogic Dilemmas: Teaching in 
the Global University Contact Zone.” TESOL Quarterly 38 (1): 9–42. 
 
 
 

Moduuli 3: Aikuiskoulutuksen käytännöt kulttuurienvälisissä konteksteissa 
 
 
Tämän moduulin päätavoitteena on tarjota aikuiskouluttajille kyky järjestää 
koulutustoimintaa ja valita sopivat koulutustekniikat maahanmuuttajille. Moduulilla on 
seuraavat toisiinsa liittyvät tavoitteet: 

1. kehittää laaja teoreettinen perusta, joka heijastaa nykyistä huippututkimusta 
soveltavassa aikuiskoulutuksessa kulttuurienvälisissä yhteyksissä ja niihin liittyvillä 
aloilla. 

2. heijastaa ja kehittää edelleen aikuiskouluttajien ymmärrystä sekä teoreettisista että 
käytännön näkökohdista aikuiskoulutuksen ja opetuksen alalla kulttuurienvälisen 
koulutuksen periaatteiden pohjalta. 

3. kehittää enemmän tietoa ja taitoja kokemuksellisesta oppimisesta 
aikuiskoulutuksessa. 

4. kehittää tietoisuutta rasisminvastaisesta koulutuksesta rasismin ja syrjinnän 
vastaisessa taistelussa luokkahuoneessa. 

Tämän saavuttamiseksi moduuli jakautuu seuraaviin osioihin: 

 

1. Kokemusperäinen oppiminen monikulttuurisissa luokkahuoneissa – Metodit & tekniikat 
2. Ryhmädynamiikka kulttuurienvälisissä luokkahuoneissa 
3. Rasismi ja syrjintä luokkahuoneessa 
4. Tapaustutkimukset 

 

Oppimistulokset 

 
Moduulin suorittamisen jälkeen oppijoiden odotetaan osaavan: 
 
• kehittää laaja teoreettinen perusta, joka heijastaa nykyistä aikuisopetuksen tutkimusta 
kulttuurienvälisissä konteksteissa ja niihin liittyvillä aloilla 
• kehittää enemmän tietoa ja taitoja kokemuksellisesta oppimisesta aikuiskoulutuksessa 
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• kehittää ymmärrystä systeemisestä rasismista ja siitä, miten tämä vaikuttaa 
koulutuskokemuksiin 
• kehittää kriittinen käsitys rasisminvastaisesta koulutuksesta, jotta voidaan paremmin 
käsitellä rasismia luokassa 
• luoda luokkahuoneessa kiehtova, vuorovaikutteinen oppimisympäristö 
• omaksua itsereflektoiva ja itsekriittinen asenne opetuskäytäntöihin kulttuurienvälisessä 
kontekstissa 
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Moduuli 4: Vaikutus ja maailmankansalaisuus 
 
Moduulissa 4 tarkastellaan, mitä kurssin aikana on opittu ja miten kaikki nämä tekijät, 
lähestymistavat ja koulutus vaikuttavat kouluttajien ja maahanmuuttajien ammatilliseen ja 
henkilökohtaiseen kehitykseen. Tämän moduulin tarkoituksena on antaa kouluttajille 
ymmärrys kulttuurienvälisen koulutuksen kokonaisvaikutuksista sekä 
maailmankansalaisuuden ja globaalin kasvatuksen käsitteistä. Opiskelijoiden ammatillisessa 
käytännössä keskitytään itsereflektioon ja itsearviointiin, ja tämä sijoitetaan 
maailmankansalaisuuden laajempaan merkitykseen. Moduuli jakautuu seuraavaan 4 osaan: 
 

1. Henkilökohtainen vaikutus ja roolimme kouluttajina 
2. Kulttuurienvälisen koulutuksen sosiaalinen vaikutus 
3. Maailmankansalaisuus 
4. Kulttuurienvälinen vs. globaali koulutus 

 
Tässä moduulissa käsittelemme seuraavia kysymyksiä: 
 

• Kuinka sekä aikuiskoulutuskäytäntöjen että teorian tuntemus on auttanut kouluttajia 
löytämään parempia tapoja aikuisten maahanmuuttajien opettamiseen? 

• Kuinka lisääntynyt tieto kulttuurienvälisestä koulutuksesta ja sen käsitteistä on 
auttanut kouluttajia tukemaan ja opettamaan aikuisia maahanmuuttajia paremmin? 

• Kuinka kulttuuritaustojen, erilaisten kulttuurien, ajan, arvokkuuden jne. käsitteiden 
oppiminen on auttanut kouluttajia ymmärtämään ja opettamaan aikuisia 
maahanmuuttajia paremmin? 

• Kuinka kurssi on auttanut kehittämään maahanmuuttajien kouluttajien 
ammattitaitoa? 

https://www.bgz-berlin.de/files/r18_opening_doors_to_adult_education_for_migrants_hohe_aufloesung.pdf
https://www.bgz-berlin.de/files/r18_opening_doors_to_adult_education_for_migrants_hohe_aufloesung.pdf
http://www.mediation-time.eu/images/TIME_O5_Trainer_Course_Module_2.pdf
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• Kuinka kurssi on auttanut kouluttajia arvioimaan omaa käytäntöään ja 
henkilökohtaista kehitystään? 

• Kuinka kurssi vaikuttaa maahanmuuttajien elämään, kun he saavat enemmän tukea 
kouluttajilta? 

• Mikä on kurssin kokonaisarvo? 

Esittelemme myös maailmankansalaisuuden ja globaalin koulutuksen käsitteet ja pohdimme, 
kuinka maahanmuuttajat voivat elää ja työskennellä paremmin inklusiivisissa yhteiskunnissa 
tämän koulutuksen avulla. 
 
Oppimistulokset 

Moduulin suorittamisen jälkeen oppijoiden odotetaan osaavan: 

• Osoittaa kriittistä ymmärrystä aikuiskoulutusta ja kulttuurienvälistä koulutusta 
koskevista pääteorioista ja -käsitteistä, joita on opittu koko kurssin ajan 

• Osoittaa kriittistä ymmärrystä menetelmistä ja resursseista, joita voidaan käyttää 
työskenneltäessä ja opettaessa aikuisia maahanmuuttajia 

• Osoittaa tietoa maailmankansalaisuuden ja maailmankansalaisuuskoulutuksen 
teoriasta ja ymmärrystä siitä, miten kurssi edistää osallistavien yhteiskuntien ja 
maailmankansalaisten tavoitetta 

• Osoittaa tietoisuutta aikuisten maahanmuuttajien koulutuksen haasteista ja 
monitahoisuudesta sekä kouluttajalta vaadittavista taidoista ja tiedoista 

• Osoittaa kriittistä ymmärrystä kurssin vaikutuksista kouluttajien tai 
maahanmuuttajien ammatilliseen kehitykseen sekä itse maahanmuuttajiin 

• Ymmärtää tapoja, joilla tietoa ja työkaluja voidaan siirtää ja jakaa muiden 
kouluttajien ja maahanmuuttajien kanssa 
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