BRAMIR Uutiskirje #1I1 – Lokakuu 2017

BRAMIR -projektin toinen tuotos:
Psykografiset profilointityökalut:

BRAMIR -projektin neljäs tuotos:
Kouluta kouluttajaa -ohjelma

Yhteensovittamalla vapaaehtoisseniorit maahanmuuttajaosapuolten
kanssa BRAMIR –projektiryhmä pyrkii luomaan kestäviä sidoksia
molempien osapuolten välille. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi on
kehitetty useita Myers-Briggsin persoonallisuustestiin perustuvia
psykograafisia profilointityökaluja sekä täydentävä kyselylomake.

Viimeisten kuukausien aikana BRAMIR –projektitiimi on kehittänyt
Kouluta kouluttajaa –ohjelman sisältöä, joka keskittyy
vapaaehtoissenioreiden
sosiaalisten
ja
kansalaistaitojen
kehittämiseen. Ohjelman kehittämisessä painotettiin metodologisia
lähestymistapoja,
jotka
heijastavat
kohderyhmän
oppimismieltymyksiä ja –tapoja. Lisäksi projektitiimi keräsi
palautetta
kaikista
koulutuksen
osa-alueista
kansallisilta
sidosryhmiltä kussakin kumppanimaassa.

Ensimmäiseksi kukin partneriorganisaatio rohkaisemaan senioreita
ja maahanmuuttajia tulemaan vapaaehtoiseksi BRAMIR –projektiin
ja tämän jälkeen heitä pyydetään tekemään Myer-Briggs-testi, joka
on saatavilla ilmaiseksi verkossa kaikilla partnerikielillä. Testistä
osallistujat saavat tulokseksi yhden 16:sta mahdollisesta
persoonallisuustyypistä, jotka liittyvät neljään eri ulottuvuuteen:
Intuitiivinen/tosiasiallinen,
tunteva/ajatteleva,
introvertti/ekstrovertti ja harkitseva/spontaani. Persoonallisuustesti
ei ainoastaan auta henkilöiden erilaisten luonteenpiirteiden
tunnistamista,
vaan se mahdollistaa myös osallistujien
yhteensovittamisen kestäviksi oppimispareiksi. Kolmanneksi
yhteensovittamisprosessin onnistuminen paranee entisestään
BRAMIR-projektiryhmän kehittämän lisäkyselyn avulla, joka sisältää
käytännön kysymyksiä osallistujien elämäntavoista.
On suositeltavaa sovittaa yhteen henkilöitä, joilla on samanlaiset
persoonallisuusprofiilit ja kiinnostuksen kohteet, mutta on tärkeä
muistaa, että vaikka kaksi henkilöä saa saman persoonallisuustyypin,
he ovat edelleen erilaisia yksilöitä geenien, kokemusten,
kiinnostusten ja monien muiden tekijöiden vuoksi. Myer-Briggs testi
mahdollistaa henkilökohtaisten taipumusten tunnistamisen, mikä voi
auttaa lisäämään itsensä ja kommunikointimalliensa tuntemusta.
Tämä saattaa johtaa avoimempaan mieleen ja parempaan
kulttuurienväliseen tietoisuuteen.

Projektissa
kehitettiin
kokonaisuudessaan
150
tuntia
koulutusmateriaalia,
joka
sisältää
kahdeksan
joustavasti
toteutettavaa moduulia, sisältäen kulttuurienväliseen työhön
tarvittavia erilaisia näkökulmia ja taitoja. Koulutus koostuu
perinteisistä kasvokkain tapahtuvista työpajoista, jotka sisältävät
pääasiassa harjoituksia ja käytännön toimia sekä paljon laadukkaista
verkkomateriaaleja. Nämä resurssit rakentavat perustan
vapaaehtoissenioreiden itseohjautuvalle oppimistoiminnalle ja ne
ovat saatavilla BRAMIR -projektin verkkoalustalla. Jotta
varmistuttaisiin siitä, että kaikki vapaaehtoiset pystyvät toimimaan
digitaalisten resurssien parissa, koulutusohjelman yksi moduuli on
keskittynyt yksinomaan senioreiden perustietoteknisten taitojen
edistämistä varten.
BRAMIRin Kouluta kouluttajaa –ohjelma koostuu johdannosta ja
yhteenvedosta, joita seuraa yksityiskohtainen ohjaajan käsikirja,
jossa esitetään kukin moduuli selkeästi vaiheittain edeten. Jokaiselle
moduulille määritellään konkreettiset oppimistulokset, joiden avulla
kouluttajat voivat valita sisällön vapaaehtoissenioriryhmän
tarpeiden mukaisesti. Koulutus täydentyy BRAMIRin Kouluta
kouluttajaa -ohjelman Työkalupakilla, joka tarjoaa erilaisia
materiaaleja mm. toimintoja, käytännön sisältöä, tehtäviä ja malleja.
BRAMIR -koulutus on saatavilla kaikilla partnerikielillä.
Jokainen moduuli sisältää viisi tuntia kasvotusten tapahtuvaa
opiskelua sekä 13 tuntia itseohjautuvaa opiskelua. Lisäksi kuusi
tuntia on varattu arviointia varten.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Kulttuurienvälinen tietoisuus, ymmärrys ja viestintä
Ihmissuhteet ja ihmissuhdetaidot
Henkilökohtainen tehokkuus ja itsensä johtaminen
Kriittinen ajattelu ja ongelmanratkaisu
Viestintä, kieli ja ryhmätyöskentelytaidot
Fasilitointitaidot
Ohjaustaidot
Tietotekniikan perustaidot
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Katsaus BRAMIRiin...
BRAMIR -projekti kehittää ja toteuttaa monikerroksisia
oppimispuitteita pian eläköityville ja juuri eläkkeelle
siirtyneille senioreille, jotta voitaisiin mahdollistaa senioreiden
vapaaehtoistoiminta maahanmuuttajien kansalais- ja sosiaalisten
taitojen kehittymisen tukena olemassa olevissa ja kasvavissa
maahanmuuttajayhteisöissä.
Siksi BRAMIR kehittää psykografiseen profilointiin pohjautuvan
innovatiivisen lähestymistavan, joka käyttää kriteereinä pikemminkin
koulutusta, sosiaalisia ja kulttuurisia arvoja, intressejä ja
elämäntapoja kuin etnisyyttä tai alkuperämaata.
BRAMIR –projekti kohdistuu myös aikuiskouluttajiin,
vapaaehtoistyönjohtajiin, maahanmuuttajien
tukityöntekijöihin.

Seuraavaksi...
•

•

Oletko yksi heistä? Ota meihin yhteyttä!

Verkkosivut: http://bramir.eu
Facebook: https://facebook.com/bramir.eu

•

Verkko-oppimisportaali esittelee Kouluta kouluttajaa –
ohjelman itseohjautuvaan opiskeluun tarkoitetut mediarikkaat
resurssit
Perehdytysohjelma on suunnattu aikuiskouluttajille, jonka
avulla he saavat yleiskuvan BRAMIR –projektista ja sen
työkaluista sekä suuntaviivat resurssien käyttöön liittyvistä
yleisistä opetusmenetelmistä.
Digitaalinen työkalupakki Avaintaitojen
hankkimiseksi on projektitiimin valitsemat erityinen
resurssisarja ja se on saatavana kaikilla partnerikielillä.

Kuinka otat yhteyttä BRAMIRiin...
Jos haluat liittyä sidosryhmiin ota yhteyttä kotimaatasi edustavaan partneriin tai
projektikoordinaattoriin saadaksesi lisätietoja.
Jos olet aikuiskouluttaja ja olet kiinnostunut kehittämään ja/tai tuottamaan BRAMIR
koulutusta
vapaaehtoisille senioreille ota yhteyttä kotimaatasi edustavaan partneriin.
Jos olet kiinnostunut seniorien vapaaehtoisyöstä ja haluaisit osallistua BRAMIR
koulutustoimintaan ota yhteyttä kotimaatasi edustavaan partneriin

Ketkä
muodostavat
BRAMIRin...

BRAMIR -projektista vastaa yhdeksän partneriorganisaatiota Saksasta, Kyprokselta, Irlannista, Ranskasta,
Italiasta, Romaniasta, Suomesta, Itävallasta ja Sveitsistä.

