KOMMUNIKAATION OHJAAMINEN
Kommunikaation ohjaaminen -koulutuksessa voit suorittaa Viittomakielisen ohjauksen
perustutkinnosta valinnaisen tutkinnon osan: Kommunikaation ohjaaminen tai vain osan
tutkinnon osan sisällöstä.
Kommunikaation ohjaaminen tutkinnon osan laajuus on 20 osp ja se sisältää myös
käytännön harjoituksia omassa työpaikassa sekä näytön suorittamisen.
Koulutuksen sisältö, aikataulu ja kustannukset:
1. Kommunikaation tukimateriaalien valmistus (6 osp)
Opettajana puheterapeutti, viittomakielen ohjaaja Veera Jutila
18.4.2017 klo 9.00-15.30 (kokoontuminen L-luokassa, 2.krs)
ja 19.4.2017 klo 9.00-11.30
- kommunikaation kuntoutukseen liittyvien materiaalien valmistus: kuvat, kuvastot, ohjeet,
esineet, oppimispelit asiakaslähtöisesti, kuvataulut
- sosiaalinen kuvatarina
- Boardmaker-ohjelmien käyttö ja hyödyntäminen
Koulutuksen hinta 50,00 €.

2. Kielitaidon rikastuttamisen menetelmät (6 osp)
Opettajana puheterapeutti, viittomakielen ohjaaja Veera Jutila
19.4.2017 klo 12.15-15.30 (L-luokka) ja 20.4.2017 klo 9.00-15.30 (ATK-P-luokka)
kommunikaatiokeinon oppimisen ja kielitaidon rikastamisen menetelmien oppiminen:
lukemisen ohjaaminen, toiminnan kielentäminen, kielelliset leikit ja pelit, suujumppa,
sanaston laajentaminen vaiheittain ja strukturoidusti, nopea piirtäminen
- Asiakkaan itseilmaisun ja kommunikaatiota aktivoivien menetelmien ohjaaminen
- tabletin hyödyntäminen (erilaiset sovellukset ja pelit)
Sadutus 2.5.2017 klo 9.45-15.30, (L-luokka)
Opettajana Rovala-Opiston viittomakielen opettaja Petri Sipari
- perehdytään sadutuksen menetelmään
- tehdään käytännön harjoituksia
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Lisäksi etäohjaus ja palaute Opettajana Veera Jutila
Adobe Connectin välityksellä to 27.4. klo 9.00-11.30
(mahdollisuus osallistua etäohjaukseen opiston atk-luokassa) .
Koulutuksen hinta 50,00 €

3. Kommunikaatiota tukevien menetelmien hyödyntäminen (6 osp)
Opettajana puheterapeutti Johanna Ikonen
28.4.2017 ja 5.5.2017 klo 9.00-15.00 (L-luokka)
- eri aistikanavien hyödyntäminen kommunikaatiossa, PRT
Koulutuksen hinta 50,00 €

4. Opetusvälineiden käyttö (2 osp)
Opettajana Rovala-Opiston atk-opettaja Helena Korteniemi
24.4.2017 klo 9.00-15.30, (ATK-P-luokka, alin kerros)
- Adobe Connect-verkkokokousjärjestelmä
- ilmaiset verkkovälineet (esim. Kahoot, Padlet, Quizlet, Quizizz, TodaysMeet)
Koulutuksen hinta 20,00 €

Yksittäisen koulutuksen hinta 50,00 €/6 osp 20,00 €/2 osp
koko tutkinnon osan suorittamisen hinta näyttöineen 150,00 €/ 20 osp.
Koulutukseen otetaan enintään 8 opiskelijaa (ilmoittautumisjärjestyksessä).
Ilmoittautumisaika päättyy 16.4.2017 klo 12.00.
Ilmoittautumiset sähköpostitse leena.ollila-alanko@rovala.fi
Rovala-Opisto, Rovala 5, 96100 ROVANIEMI
puh. 040 487 3015, fax (016) 312 870, sähköposti: rovala-opisto@rovala.fi

