
Toisena kehittämishankkeeni
tavoitteena oli lisätä kielitietoisen
opettamisen huomioimista kaikissa
Lohjan perusopetuksen yksiköissä.
Kiersimme kollegani kanssa
Lohjan ala- ja yläkouluilla
pitämässä opettajille kieli- ja
kulttuuritietoisen opettamisen
infotuokioita, joissa käytimme
valmistamaamme diasarjaa. Näiden
infojen sisältönä oli yleinen
maahanmuuttajatietous Lohjalla eri
verkostoineen sekä
yhteistyökumppaneineen,
valmistavan opetuksen esittely,
monikielisyyden tukemisen
keinot, opettajan oman sekä
koulun kielitietoisuuden
pohtiminen, kielitietoisen
opettamisen vinkit sekä arvioinnin
keinot ja merkitys.

Laura Skaffari, Monikulttuurisuus opetustyössä -erikoistumiskoulutus, Turun yliopisto

Maahanmuuttajanuorten koulutuspolku
Lohjalla– kohti toimivaa kokonaisuutta

Syksyllä 2016 Lohjalla toimi
perusopetuksessa yhteensä kuusi
valmistavan opetuksen ryhmää.
Aloitimme tuolloin säännölliset
tapaamiset valmo-opettajien
kesken. Lisäksi kutsuimme
tapaamisiin mukaan ammatillisen
koulutuksen edustuksen (Luksia),
aikuisten perusopetuksen
edustuksen (Kanneljärven opisto),
aikuislukion edustuksen
(mahdollinen Luva-koulutus),
vapaan sivistystyön edustuksen
(Hiiden opisto) sekä nuorisotoimen
edustuksen (Linkki). Tällä ryhmällä
työstimme Lohjalle kokonaisuuden,
jossa pystymme tarjoamaan
jokaiselle erilaiselle oppijalle tämän
tarvitseman
koulutusmahdollisuuden. Tämä
yhteistyö jatkuu edelleen kaupungin
yhteisen maahanmuuttajien
pedagogisen työryhmän ja
maahanmuuttajien pedagogisen
ohjausryhmän muodossa.

Tavoite 1 : Eri oppilaitosten
yhteistyön kehittäminen

OPS 2014. Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2014. Opetushallitus.
http://www.kielitietoinenkoulu.blogspot.fi
https:/www./blog.edu.turku.fi/kieko
http://www.moped.fi

Viitteet

Lohjalla maahanmuuttajataustaisten lasten ja nuorten määrä perusopetuksessa
on melko pieni. Määrä on kuitenkin kasvanut viime vuosina runsaasti. Lohjalle
saapui parin vuoden sisällä suuri joukko yksin maahan tulleita alaikäisiä
turvapaikanhakijoita sekä kiintiöpakolaisina lapsiperheitä. Tätä taustaa vasten
kehittämishankkeen tavoitteiksi muodostuivat:
1. Yhteisen verkoston ja toimintakentän luominen maahanmuuttajien opetuksen
ja koulutuksen piirissä toimiville.
2. Perusopetuksessa toimivien opettajien kieli- ja kulttuuritietoisen opettamisen
ja kasvatuksellisen ajattelun vahvistaminen.
3. Kielitietoisen opettamisen vertaismentoriverkoston sekä kaikille kaupungin
opettajille avoimen oppimateriaalipankin luominen.

Kehittämishankkeen tavoitteet

Tavoite 2: Kielitietoisen opettamisen
infopaketit

Kehittämishankkeen kolmantena
tavoitteena oli käynnistää
vertaismentorointiverkosto, jonka
puitteissa jokainen Lohjan kaupungin
opettaja tavoittaisi
maahanmuuttajaopetuksen parissa
toimivan opettajan mentorointia
tarvitessaan. Verme-verkoston
rungonmuodostavat valmistavan
opetuksen opettajat sekä S2-opettajat.
Verme-verkoston toimintaa
käynnistetään parhaillaan.
Toinen osa kolmatta tavoitetta oli Peda-
netiin luotava materiaalipankki, jonne
jokainen Lohjan kaupungin opettaja
voisi tallettaa luomiaan kielitietoiseen
opettamiseen liittyvää oppimateriaalia
ja vastaavasti käyttää sieltä vapaasti
sinne talletettua materiaalia.
Materiaalipankki sisältäisi myös
erilaisia linkkejä ja kirjallisuusvinkkejä.
Materiaalipankin toteuttaminen on
tarkoitus aloittaa kevään 2018 aikana.

Tavoite 3: Verme ja
oppimateriaalipankki
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