SATAKIELISTEN KURSSITARJONTA KEVÄT 2020
Satakielisten syksyn kurssitarjonnassa on maksuttomia kursseja opiskelijoille. Kurssit ovat
tarkoitettu yli 15-vuotiaille ja kursseja järjestetään Opintokeskus Siviksen tuella. Kurssille otetaan
maksimissaan 7 opiskelijaa. Kursseille ilmoittaudutaan sähköpostitse tai toimistolla.
Opetus tapahtuu yhdistyksen toimitiloissa osoitteessa Kaupintie 11 A, 00440
Helsinki. Ilmoittautumiset: satakieliset(at)gmail.com. Jo alkaneilla kursseilla on myös vielä tilaa.
Jos et tiedä mille kurssille olisi hyvä mennä, voit tulla kursseille neuvonnan kautta. Neuvonta-aika
on maanantaisin kello 12.30-14.30 yhdistyksen toimitiloissa.
Uusia kursseja on tulossa vielä kevään aikana, joista tiedotetaan nettisivuillamme
www.satakieliset.fi
Yhdistys järjestää myös maksullisia kursseja sekä koulutusta ja työnohjausta työntekijöille. Niistä
löytyy tietoa nettisivuiltamme.

KURSSIT OPISKELIJOILLE:
Toimintakyky ja oppiminen a (opetus suomeksi, arabiaksi, kurdiksi
ja turkiksi) 6.1.-14.2.2020 maanantaisin kello 11-14.30 ja
perjantaisin 12.30-16.00
Ryhmässä tuetaan osallistujien toimintakykyä ja oppimista keskusteluin ja toiminnallisin
harjoituksin. Mietitään yhdessä mikä auttaa ja helpottaa arkea, kielen oppimista ja
hyvinvointia. Tutustutaan esimerkiksi Suomen luontoon, tehdään taideterapeuttisia
harjoituksia, rentoudutaan leikin avulla. Kurssi on suunnattu suomen-, arabian-, kurdinja turkintaitoisille maahanmuuttajille, jotka ovat syrjäytymisvaarassa tai joiden
oppiminen ja kotoutuminen on ollut hidasta, esimerkiksi työttömille, kotiäideille,
eläkeläisille ja liikuntarajoitteisille.

Arkipäivän suomea toiminnallisesti a 7.1.-13.2.2020 torstaisin
kello 11-14.30
Kurssipäivän aikana käydään läpi arkipäivän tilanteita suomen kielellä lähtökohtana
osallisuus ja toiminnallisuus. Kurssi on tarkoitettu maahanmuuttajille, jotka oppivat
parhaiten osallistumalla ja tekemällä (joille lukeminen ja kirjoittaminen on haasteellista).

Kurssin tavoitteena on arkipäivän tilanteissa tarvittavan kielitaidon kehittäminen
osallistuttamalla tilanteisiin. Tutustutaan uusiin ilmaisuihin, tapakulttuuriin sekä
yhteiskunnassa toimimiseen.

Lukivalmiuksia ja taidepajatyöskentelyä 8.1.-3.3.2020
tiistaisin kello 12.30-15.30
Kurssilla harjoitellaan hahmottamista, vahvistetaan silmän ja käden yhteistyötä sekä
lukemisen ja kirjoittamisen valmiuksia monikanavaisesti. Kurssilla työskennellään ja
rentoudutaan taideterapeuttisin menetelmin. Kurssitapaaminen jakaantuu luki-valmiuksia
rakentavaan osaan ja taidetyöskentelyosaan. Puhutaan hyvän elämän taidoista ja
vahvistetaan osallistujien itseilmaisua sekä itsetuntemusta.
Kurssi on tarkoitettu heikosti koulutetuille ja/tai hitaasti edenneille maahanmuuttajille,
joiden lukemaan oppiminen on ollut hankalaa.

Lukutaidon alkeet maahanmuuttajille 3.2.-23.3.2020
maanantaisin kello 17-19
Haluatko opiskella kirjaimia ja lukutaidon alkeita suomen kielellä rauhallisesti pienessä
ryhmässä? Tällä kurssilla etenemme juuri sinun tahtiisi. Harjoittelemme kirjaimia ja
äänteitä kuuntelemalla, näkemällä, liikkumalla ja kokeilemalla. Opintojakso on suunnattu
lukutaidottomille opiskelijoille, joiden on hankala edetä tavanomaisissa kieli- ja
kotoutumiskoulutuksissa, koska heillä on ollut vaikeuksia oppia lukutaidon alkeita.
Kurssin jälkeen opiskelijan on omaksunut tekniseen lukemiseen tarvittavat valmiudet
suomen kielellä. Motivaatio opiskella lukutaitoa ja suomen kieltä on kasvanut.

Kuntouttava kurssi maahanmuuttajille lukemisen sujuvuuden ja
luetun ymmärtämisen taitojen harjoitteluun 3.2.-20.4.2020
maanantaisin kello 15-17 ja torstaisin 15-17
Ryhmässä harjoitellaan lukutaidon alkeita ja lukivalmiuksia ja se on tarkoitettu
opiskelijoille, joiden teknisen lukemisen taidot kehittyvät hitaasti.

Opiskelutaitojen harjoittelukurssi maahanmuuttajille
4.2.-21.4.2020
tiistaisin kello 16-18.00 ja torstaisin kello 17-19.00
Kurssi on tarkoitettu maahanmuuttajanuorille ja aikuisille, joilla on oppimisvaikeuksista
tai muista syistä johtuen vaikeuksia opiskella ja edetä koulutuksissa. Kurssilla
harjoitellaan erilaisia opiskelutaitoja ja vahvistetaan opiskelijan perusvalmiuksia:
keskustelua ja lukutaitoa. Opiskeluun liittyviä taitoja opitaan ja harjoitellaan kurssin
osallistujien tarpeiden mukaa

Toimintakyky ja oppiminen b (opetus suomeksi, arabiaksi, kurdiksi
ja turkiksi) 17.2.-26.3.2020 maanantaina kello 11-14.30 ja
perjantaina 12.30-16.00
Ryhmässä tuetaan osallistujien toimintakykyä ja oppimista keskusteluin ja toiminnallisin
harjoituksin. Mietitään yhdessä mikä auttaa ja helpottaa arkea, kielen oppimista ja
hyvinvointia. Tutustutaan esimerkiksi Suomen luontoon, tehdään taideterapeuttisia
harjoituksia, rentoudutaan leikin avulla. Kurssi on suunnattu suomen-, arabian-, kurdinja turkintaitoisille maahanmuuttajille, jotka ovat syrjäytymisvaarassa tai joiden
oppiminen ja kotoutuminen on ollut hidasta, esimerkiksi työttömille, kotiäideille,
eläkeläisille ja liikuntarajoitteisille.

Arkipäivän suomea toiminnallisesti b 18.2.-26.3.2020 tiistaisin
kello 11-14.30 ja torstaisin kello 11-14.30
Kurssipäivän aikana käydään läpi arkipäivän tilanteita suomen kielellä lähtökohtana
osallisuus ja toiminnallisuus. Kurssi on tarkoitettu maahanmuuttajille, jotka oppivat
parhaiten osallistumalla ja tekemällä (joille lukeminen ja kirjoittaminen on haasteellista).
Kurssin tavoitteena on arkipäivän tilanteissa tarvittavan kielitaidon kehittäminen
osallistuttamalla tilanteisiin. Tutustutaan uusiin ilmaisuihin, tapakulttuuriin sekä
yhteiskunnassa toimimiseen.

