InterTrainE-uutiskirje
joulukuu 2020

Tervetuloa Erasmus+ -projektimme Intercultural Training for Educators (InterTrainE) viidenteen
uutiskirjeeseemme. 26 kuukauden projektia (2018-2020) johtaa Heriot-Watt University ja
koordinaattori on Dr Katerina Strani Department of Languages and Intercultural Studies laitokselta.

Vauvauutiset

Onnittelut Alastair Mackielle (HWU), josta tuli isä heinäkuussa! Alastair, hänen partnerinsa Zoe ja
Mikkel-vauva voivat hyvin. Tämä on kolmas uusi jäsen InterTrainE-tiimissämme, sillä Kalli
Rodopoulou (EELI) ja Kate Sailer (CLP) saivat myös perheenlisäystä viime vuonna 

Kurssimme on valmis!

Ilmoitamme ilolla, että verkkokurssimme on nyt valmis ja vapaasti saatavilla alustallamme!
http://intertraine.eu/moodle/
InterTrainE-kurssi jakautuu 4 moduuliin, ja kukin moduuli koostuu 4 yksiköstä.
Moduuli 1: Teoreettinen tausta, perusperiaatteet ja -käsitteet
Moduuli 2: Kulttuurienväliset taidot muuttoliikkeen yhteydessä
Moduuli 3: Aikuiskoulutuskäytännöt kulttuurienvälisissä konsteksteissa
Moduuli 4: Vaikuttavuus ja maailmankansalaisuus
Opiskelijoille, jotka suorittavat kurssin ja saavuttavat vähintään 70% kussakin moduulissa,
myönnetään todistus suorituksesta, joka vastaa 5 EQF-opintopistettä. Oppijat voivat päättää
suorittaa myös osan kurssista koulutustarpeidensa mukaan, mutta he eivät saa todistusta
suorituksesta, jos he eivät suorita kaikkia 4 moduulia.
Sivustollamme on myös keskustelufoorumi, jossa sinua pyydetään esittämään kysymyksiä ja
keskustelemaan kurssin keskeisistä käsitteistä tai tapaustutkimuksista vertaisoppimisen
periaatteiden mukaisesti.
Kurssin mukana on kurssisuunnitelma ja koulutettavien käsikirja.

Löydät kaikki valmiit tuotoksemme, mukaan lukien tutkimusraportit,
opetussuunnitelmat, kurssisuunnitelman ja koulutettavien käsikirjan
verkkosivustoltamme: http://intertraine.eu/outputs
Muista, että verkkosivustomme ja tuotoksemme ovat saatavilla kaikilla projektikielillä:
englanti, italia, kreikka ja suomi.

Yhteisen henkilöstökoulutustapahtuman parhaat palat
Yhteinen henkilöstökoulutustapahtumamme (Joint Staff Training Event, JSTE) pidettiin verkossa
16.-20. marraskuuta. Koulutusta isännöi KEKAPER - Kreetan alue, valitettavasti ei Rethymnonissa,
vaan Zoomissa. InterTrainE-kurssin perusteella koulutettiin 22 osallistujaa seitsemän partnerin
neljästä maassa, he antoivat palautetta ja arvioivat kriittisesti kurssin sisältöä ja vaikutuksia.

Joitakin kohokohtia viikon aktiviteeteista:
Ensimmäisenä päivänä keskityimme Moduuliin 1: Perusperiaatteet ja käsitteet. Keskustelimme
kulttuurienvälisyydestä ja kulttuurienvälisestä koulutuksesta kriittisen aikuiskoulutuksen

yhteydessä. Tarkastelimme etuoikeuden ulottuvuuksia ja niiden roolia luokassa. Keskusteluihin
sisältyivät voimadynamiikka kulttuurienvälisissä luokkahuoneissa, motivaatio, opetuskieli,
oppijoiden kielet, voimaannuttaminen ja tiedon rakentaminen yhdessä.

Toisena päivänä keskityimme Moduuliin 2: Kulttuurienväliset taidot muuttoliikkeen yhteydessä.
Keskustelimme stereotypioista, puolueellisuudesta, epävarmuudesta, traumasta, tahdonvalinnasta,
itsevarmuudesta, motivaatiosta ja empatiasta. Ei hullummin yhdelle moduulille!
Kolmas päivä keskittyi Moduuliin 3: Aikuiskoulutuskäytännöt kulttuurienvälisissä konteksteissa.
Tarkastelimme ryhmien dynamiikkaa kulttuurienvälisissä luokkahuoneissa ja keskustelimme
rasismista ja syrjinnästä luokkahuoneessa asiaankuuluvien tapaustutkimusten avulla. Kun olemme
lopettaneet, Yannis pyytää meitä sanomaan yhden sanan, jonka ottaisimme mukaamme tänään.
Olimme kaikki yhtä mieltä sanasta "Inspiroitunut"!

Neljäs päivä keskittyi viimeiseen eli Moduuliin 4: Vaikuttavuus ja maailmankansalaisuus.
Keskustelimme roolistamme kouluttajina, ottaen huomioon kaiken, mitä olimme oppineet ja mistä
keskustelleet tähän mennessä. Tarkastelimme sekä henkilökohtaista että sosiaalista vaikutusta, mikä
sai aikaan väittelyn ikä- ja sukupuolisyrjinnästä.

Kenen mukaan verkko välineenä rajoittaa osallistumista? Meillä oli pitkä ja mielenkiintoinen
keskustelu kulttuurienvälisestä vs. globaalista koulutuksesta.

Viidentenä eli koulutuksen viimeisenä päivänä keskityimme tapaustutkimuksiin, jotka osallistujat
olivat valmistelleet. Nämä tapaustutkimukset ja henkilökohtaiset tarinat herättivät keskustelun
empaattisen kuuntelun ja asenteiden merkityksestä erillisen käyttäytymisen arvioinnin sijaan.
Mielenkiintoinen keskustelu seurasi politiikkaa luokkahuoneessa, kieliä luokassa, ryhmätyötä ja
ryhmädynamiikkaa sekä individualististen ja kollektivististen kulttuurin välistä eroa.
Valmista tuli!!! Olemme edelleen innoissamme. Kiitos! Cheers!  متشکرمGrazie Gracias
Ευχαριστούμε Faleminderit

Olemme analysoineet JSTE-palautetta ja tehneet pieniä muutoksia kurssimateriaaliin vastauksena
osallistujien suosituksiin. Ulkopuolinen arvioija Dr Jim Crowther toimitti meille myös kommentteja
ja arvion viimeisestä kurssista. Olemme erittäin kiitollisia ulkoiselle arvioijalle palautteesta ja
ohjauksesta. Hänen asiantuntemuksensa ja sitoutumisensa projektiin ovat korvaamattomia.

Osallistu keskusteluumme! Registeröidy alustallamme
http://intertraine.eu/moodle/ ja seuraa verkkokurssiamme. Lähetä meille
palautetta osoitteeseen info@intertraine.eu

Seuraavat vaiheet
Coronavirus-pandemian takia kaikki jäljellä olevat toimintomme tapahtuvat verkossa projektin
loppuun asti eli helmikuuhun 2021. Kansalliset tiedonlevitystapahtumamme ja projektimme
viimeinen levitystapahtuma pidetään tulevina kuukausina.
Seuraa meitä, jotta näet päivämäärät kansallisista levitystapahtumista ja projektimme
viimeisestä levitystapahtumasta, jossa kurssimme esitellään virallisesti.

Vuonna 2020 monet työmme ja elämämme näkökohdat muuttuivat, ja vaikuttivat meihin
tavoilla, joita emme voineet kuvitella. Verkko-opetuksella on tärkeämpi rooli kuin koskaan
ennen oppimisyhteisöjen tukemisessa ja yhdistämisessä. Pysy kuulolla ja tutustu
toimintaamme verkkosivustollamme http://intertraine/eu

Projektin verkkosivut ja sosiaalinen media
Projektisivustomme sisältää tietoa ja päivityksiä projektista, sekä kaikki tuotoksemme tähän
mennessä. Verkkosivu on saatavilla partnerikielillä - englanniksi, kreikaksi, italiaksi ja suomeksi.
Julkaisemme säännöllisesti päivityksiä sosiaalisessa mediassa. Seuraa meitä, ettet jää paitsi:
Tykkää meistä Facebook
Seuraa meitä Twitter
Seuraa meitä Research Gate

Seuraava ja viimeinen uutiskirjeemme ilmestyy helmikuussa 2021, seuraa meitä!

Yhteystiedot

Kysymykset ja kommentit voit lähettää Suomen maakoordinaattorille:
Marja-Liisa Helenius
Learning for Integration ry
marjaliisa@lfi.fi
Tai projektikoordinaattorille:
Dr Katerina Strani
Department of Languages and Intercultural Studies
Henry Prais Building
Heriot-Watt University
Edinburgh EH14 4AS, UK
Puh: +44 131 451 4216
A.Strani@hw.ac.uk

