Kesäkuulumisia Testipisteestä!
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Tässä uutiskirjeemme kevään menneistä ja syksyn tulevista tapahtumista.
Kuten te opet, me testipisteeläisetkin olemme viettäneet keväämme kotoisasti. Lievää
asiakaskatoa on ollut, koska valtakunnan rajat ovat olleet kiinni ja TE-hallinto helisemässä
tuhansien lomautettujen kanssa. Etätestaus on sujunut yllättävän mallikkaasti: lukutehtävät
ja sanelut ovat singahdelleet WhatAppissa ja tekstareina, testejä on tehty puistonpenkillä ja
netissä, tulkkausapua on haettu omatoimisesti naapurista… Siis asiakkaat ovat hakeneet
Vilppiäkään ei ole tullut tietoomme, vaan testitulokset ovat sopineet toisiinsa ja haastattelussa kerrottuun. ELY:n luvalla muutama asiakas on käynyt myös turvavälitestauksessa.
Vaikka Testipiste ei luonnollisestikaan työskentele sairaana, olemme kuitenkin viimeistelleet
kuumeisesti uutta lopputestipakettia. Testipisteen taitotasotesti A2–B1 on nyt tilattavissa
täältä. Se sopii kotoutumiskoulutuksen lisäksi
muihin vastaavan tasoisiin suomen kielen
koulutuksiin. Tuottamistaidoissa testi yltää aina
tasolle B2 asti. Käytön tueksi olemme tehneet
koulutusvideot, ja materiaali sisältää myös
runsaasti eritasoisia näytesuorituksia arvioineen.
Ammattien Taitoavaimen kevään koulutukset jouduttiin perumaan, mutta syyskuussa on
jälleen mahdollista päästä mukaan kehittämään konkreettisia työvälineitä ammatillisen
kielenopetuksen tueksi. Ensimmäisestä koulutuksesta saadut palautteet olivat rohkaisevia, ja
opettajat odottavat kieli pitkällä etenkin ammattialaesitteitä. Esitteet antavat konkreettisia
esimerkkejä työtehtävien kielenkäyttötilanteista sekä kertovat, mitä opinnoissa pitää osata
lukea ja kirjoittaa suomeksi, mitä ymmärtää ja puhua. Esitteen avulla esimerkiksi koton
päättövaiheen tai valman opiskelija saa tietoa jatkosuunnitelmien tekoon; ammatillisessa jo
opiskeleva voi peilata osaamistaan työelämän vaatimuksiin ja asettaa itselleen konkreettisia
oppimistavoitteita. Syksyn koulutuksista toinen pyritään toteuttamaan lähiopetuksena,
toinen etänä. Ilmoittautumislinkki tulee kotisivuillemme heti, kun toteutustapa varmistuu.
Tervetuloa mukaan, sinä ammatillisen koulutuksen S2-ope!
Ota halutessasi mukaasi ohjaava kouluttaja, YTO-ope ja
ammatillinen guru.
Muitakin hankkeita on ollut ja on yhä käynnissä. Kelan MAHKU-hankkeessa arvioimme noin
90 maahanmuuttajan kielitaidon kuntoutuksen alkaessa ja päättyessä. Tavoitteena oli
selvittää, miten kuntoutusta ja S2-tukea voisi hyödyllisimmin yhdistää. Kelan julkaisu ja
Testipisteen artikkeli sen osana ilmestyy syksyn aikana. Olemme mukana myös Vantaan
kaupungin MATCH-hankkeessa, joka yhdistää S2-tuen työkokeiluun ja oppisopimukseen.
Näiden kuulumisten myötä toivotamme teille kesää ja kärpäsiä! Nähdään taas syksyllä!
Testipisteen puolesta Elina Stordell

