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Tapahtumat

Projektin yleiskatsaus
"Cognition & Inclusion" -hanke tarkastelee adaptiivisia
ja transversaaleja taitoja*, jotka ovat tarpeellisia, jotta
ihmisestä voi menestyksekkäästi tulla yhteiskuntamme
jäsen. Tällaisia taitoja ei usein ole aikuisilla, joilla on
oppimisvaikeuksia, koska tällaiset taidot eivät ole osa
opetussuunnitelmaa tai koulutusta. Yleisesti ottaen
koulutus tällaiselle kohderyhmälle keskittyy käytännön
taitoihin eikä esim. ongelmanratkaisutaitoihin. Transversaaleja taitoja kehittäviä ohjelmia ei tunneta tai niitä ei implementoida onnistuneesti, mikä voi johtua
siitä, että ohjaajat eivät usein ole vakuuttuneita, että
oppimisvaikeuksista kärsivät aikuiset voisivat oppia
tällaisia taitoja.
“C&I” -hankkeessa halutaan reflektoida onnistuneesti
implementoituja kognitiivisia malleja, levittää tällaisia
metodeja sekä edistää optimaalisia olosuhteita onnistuneeseen koulutukseen oppimisvaikeuksellisia aikuisia tukevien asiantuntijoiden ja organisaation tasolla.
Hankkeen päämääränä on edistää kohderyhmän elämänlaatua, inkluusiota ja työmahdollisuuksia.
Tavoitteet
Sellaisten kognitiivisten lähestymistapojen ja metodien
tarkastelu, joilla voidaan kehittää kohderyhmän 5
transversaalia kompetenssia: ongelmanratkaisu, itsesäätely, itseohjautuvuus, joustavuus ja luova ajattelu.

Työkalu, jolla voidaan arvioida asiantuntijoiden ajattelutapaa kohderyhmän ajattelutaitoihin, inkluusioon,
elämänlaatuun ja työllistymiseen liittyen.
Työkalu, jolla organisaatioiden toimintaperiaatteiden
ja strategian kautta voidaan arvioida niiden ajattelutapaa tukea asiantuntijoiden kognitiivista orientaatiota.
Työkalu, jolla voidaan arvioida oppijoiden ajattelutapaa ja sitä, missä määrin kognitiiviset metodit luovat
kehittymisen ajattelutapaa.

*Adaptiivinen taito: Yksilön kyky toimia ikäodotusten mukaisesti tietyssä
kulttuurissa ja selviytyä päivittäisistä elämän perustoiminnoista.
Transversaalit taidot: Elämässä ja työelämässä tarvittavia taitoja, kuten
luonteen, ajattelun, tunne-, yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot.

Kansainväliset tapaamiset




Marraskuu 2017 IVASS - VALENCIA (Espanja)

Asiantuntijaryhmä
Suomalainen asiantuntijaryhmä

Hankkeen käynnistystapaaminen

Suomalaisen asiantuntijaryhmän (local expert group)
jäsenet ovat:

Maaliskuu 2018 NARHU - PLOVDIV (Bulgaria)
Kesäkuu 2018 SV - Studieförbundet Vuxensko-
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Marraskuu 2018 TAMK - TAMPERE (Suomi)



Tampereen Sarka Oy



Huhtikuu 2019 UNIVERSITY EVORA (Portugali)



Silta-Valmennusyhdistys ry



Syyskuu 2019 IRECOOP - PADOVA (Italia)



Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu




Maaliskuu 2020 ASVALE - DURCAL (Espanja)
Elokuu 2020 DEN ACHTKANTER - KORTRIJK



Ammattiopisto Luovi



Kiipulan ammattiopisto

(Belgia)
Tapahtumat

Hankkeen tuloksia esitellään konferensseissa joita
järjestetään Belgiassa, Ruotsissa, Suomessa,
Espanjassa, Portugalissa, Italiassa ja Bulgariassa huhtikesäkuussa 2020.

Tampereen ammattikorkeakoulu, TAMK
Partneriorganisaatio
Tampereen ammattikorkeakoulu, TAMK on yksi
Suom en suuri m mi sta ja suositu im mi sta
korkeakouluista. TAMKin erityisiä osaamisalueita ovat
tekniikka, hyvinvointipalvelut, liiketalous ja kulttuuri.
TAMK on haluttu opiskelupaikka ja työelämän
arvostama kumppani, jonka vahvuuksia ovat monialainen koulutus, luovuus ja vahva kansainvälinen
ulottuvuus.

