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TIIVISTELMÄ
Olin tutustumassa erityisen tuen tarpeessa olevan opiskelijan tukemiseen Chichester Collegessa 2.30.5.2012. Minulla oli kolme päätavoitetta: (1) tutustua ja saada virikkeitä valmentavaan ja kuntouttavaan
opetukseen ja (2) tutustua tuen tarpeessa olevien opiskelijoiden (hojks) tukemiseen tutkintotavoitteisessa
koulutuksessa. Halusin molempien osalta tutustua opetussuunnitelmiin, opetusmenetelmiin ja materiaaleihin, hojks-prosessiin ja sen johtamiseen, vastuisiin ja arviointiin sekä käytettyihin lomakkeisiin.
Kolmas tavoitteeni oli parantaa monikulttuurisia ohjausvalmiuksiani ja kielitaitoani. Tavoitteideni kannalta
kohde oli loistava valinta. Siitä kiitos kehittämispäällikkö Sirpa Korhoselle. College’n kokonaisopiskelijamäärä on 15 000, mutta iso osa opiskelee muualla. College’lla on kaksi kampusta: Chichester ja Brinsbury. Jälkimmäisessä olin yhden päivän tutustumassa opiskelijan tukemiseen maatalous- ja hevosalojen opinnoissa.
Valmentavaa ja kuntouttavaa koulutusta vastaa oman tulkintani mukaan Foundation programmes, jotka
SLDD-tiimi (Students with Learning and Development Difficulties) järjestää. Olin koko jakson kaikki iltapäivät SLDD-tiimissä suurimmaksi osaksi mukana oppitunneilla. Pääosan ajasta olin Skills for Work –ryhmissä,
jotka vastaavat ammatilliseen koulutukseen valmentavaa opetusta. Tutustuin opettajiin, Learning Assistantteihin ja opiskelijoihin. Sain tietoa opetussuunnitelmista, arvioinnista, opiskelijan tukemisesta ja näihin
liittyvästä paperityöstä. Opetusmenetelmiin ja -materiaaleihin tutustuminen jäi sattumanvaraiseksi eli näin
sen, mitä tunneilla käytettiin. Työelämäkokemusten järjestämiseen oppilaitoksessa sain virikkeitä. Työharjoittelupaikkojen saaminen varsinkin työhön ja itsenäiseen elämään valmentavassa koulutuksessa on haasteellista myös meillä. Ajatuksia ja toivottavasti myös keskustelua herättää järjestelmällinen annetun tuen
kirjaaminen joka päivä ja arviointi kuuden viikon välein. Voisimme keskustella myös suurempien kokonaisuuksien ja projektien toteuttamisesta valmentavassa koulutuksessa.
Toisena tavoitteenani oli tutustua tuen tarpeessa olevien opiskelijoiden (hojks) tukemiseen tutkintotavoitteisessa koulutuksessa sekä käytettyihin asiakirjoihin ja lomakkeisiin. Jaksoni suurin anti liittyikin Additional
Support tiimin toimintaan tutustumiseen. Kunnioitusta herätti niin tiimin koko (160 henkilöä) kuin toiminta
käytännössä. Tuki oli hyvin johdonmukaista, järjestelmällistä, suunnitelmallista ja arvioitua. Tuen piirissä oli
opiskelijoista 10 prosenttia. College otti vastaan opiskelijoita, joilla oli tuen tarvetta ja järjesti heille tukea.
Tärkeinä asioina pidän sitä, että opiskelijalle järjestettiin lisätukea samanaikaisesti, kun kurssi oli menossa.
Ja sitä, että tukihenkilöstö oli erikseen. Ankaran testijärjestelmän vastapainona oli se, että opiskelija sai
tarvitsemansa tuen ja tukea jatkettiin, kunnes opiskelija sai kurssin suoritettua. Yllätys oli myös oppivelvollisuuskoulutuksen järjestäminen ja mittava yhteistyö oppivelvollisuuskoulun kanssa. Myös meillä tuntuisi
tällaiseen olevan tarvetta ainakin suurimpien perhekotien tiimoilta.
Kolmas tavoitteeni oli parantaa monikulttuurisia ohjausvalmiuksiani ja kielitaitoani. Koko jakso oli aikamoinen hyppy monikulttuurisuuteen. Ohjausvalmiudet ja kielitaito paranivat sen, mitä ne näin lyhyessä ajassa
voivat. Sikäläiseen kulttuuriin tuntuivat kuuluvan kohteliaat käytöstavat ja ystävällisyys. Ne näyttivät ulottuvan kaikkiin väristä, iästä, sukupuolesta tai kyvyistä riippumatta. Kohteliaiden tapojen lisäksi omaksumisen arvoista olisi mielestäni suhtautuminen työntekoon. Tavallinen kysymys työtehtävän suorituksen jälkeen opettajalta tai ohjaajalta oli: ”Did you enjoy?” ja vastaus oli yleensä myönteinen.

3

Sisällys
1. Johdanto ........................................................................................................................................................ 1
2. Matkustaminen, majoitus ja alkuopastus ..................................................................................................... 2
3. Henkilöstökoulutus ........................................................................................................................................ 2
4. Englantia opiskelemassa ................................................................................................................................ 3
5. Valmentava ja kuntouttava koulutus ............................................................................................................ 4
1. 5.1. Foundation Programmes ........................................................................................................... 4
2. 5.2. Mukana tunneilla....................................................................................................................... 6
3. 5.3. Työelämävalmiuksia ravintolaa pitämällä ................................................................................. 8
4. 5.5. Muuta toimintaa........................................................................................................................ 9
6. Lisätuki tukea tarvitseville opiskelijoille - Addiditional Support Team ........................................................ 11
5. 6.1. Social Club................................................................................................................................ 11
6. 6.2. Softaa ....................................................................................................................................... 12
7. 6.3. Tuen tarpeen arviointi ............................................................................................................. 12
8. 6.4. Learning Assisstants ................................................................................................................ 13
9. 6.5. Lehtorit – Lectures ................................................................................................................... 14
7. Freshstart , E-Routes ja tutorit ................................................................................................................... 14
10. 8. Brinsbury..................................................................................................................................... 15
9. Paper work................................................................................................................................................... 16
10. Yhteenvetoa .............................................................................................................................................. 17

Käytetyt lyhenteet
LA Learning Assistant En rohjennut suomentaa koulunkäynninohjaajaksi.
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1. Johdanto
Kuulin ensimmäisen kerran mahdollisuudesta lähteä työssäoppimaan ulkomaille 24.2.12 Ylivieskassa Jedun
yhteisessä tilaisuudessa. Kehittämispäällikkö Sirpa Korhonen oli osastokokouksessamme ja kertoi vielä tästä
mahdollisuudesta, jolloin tartuin siihen. Koska tämä jakso oli toteutettava toukokuun loppuun mennessä,
oli aikamoinen rutistus lähtiessä saada tehtyä lukuvuoden loppuun liittyvät työt kuten arvioinnit. Paljon jäi
silti työkavereiden ja lähimmän esimiehen tehtäväksi ja haluan heti alkuun kiittää heitä. Ilman heidän ylimääräistä työpanostaan lähteminen ei olisi ollut mahdollista. Aikataulusta johtuen tulevan jakson etukäteisvalmistelut jäivät minimiin.
Kun kerroin olevani kiinnostunut lähtemään Britanniaan tutustumaan sikäläiseen erityisopetukseen, Sirpa
Korhonen tiesi heti minulle sopivan kohdepaikan, Chichester Collegen, kiitokseni hänelle loistavasta kohteesta tavoitteisiini nähden! Minulla oli kolme päätavoitetta: (1) tutustua ja saada virikkeitä valmentavaan
ja kuntouttavaan opetukseen. (2) Tutustua tuen tarpeessa olevien opiskelijoiden (hojks) tukemiseen tutkintotavoitteisessa koulutuksessa. Halusin molempien osalta tutustua opetussuunnitelmiin, opetusmenetelmiin ja –materiaaleihin, hojks-prosessiin ja sen johtamiseen, vastuisiin ja arviointiin sekä käytettyihin lomakkeisiin. Kolmas tavoitteeni oli parantaa monikulttuurisia ohjausvalmiuksiani ja kielitaitoani. Ajankohtaa,
tavoitteideni mukaista ohjelmaa ja majoitusta Collegessa järjesteli Kaarina May, International Apprenticeship Coordinator.
Chichesteristä on tehty hyvä esittely suomeksi: KAMoon VEVO 3. Verkostoitumalla vaikuttavuutta henkilöstöjohtamiseen ja työelämäyhteistyöhön lv 2011–2012 Chichester 5.2.-10.2.2012. En lähde sitä tässä referoimaan vaan toivon, että se löytyy Jedun sivuilta. Siinä sivulla kahdeksan on lyhyt yleisesittely myös
Chichester Collegesta. Chichester on kotoisa, viihtyisä ja turvallinen pikkukaupunki. Siellä ja sieltä on helppo
liikkua. Ihmiset ovat ystävällisiä ja avuliaita. Tapoihin ja kulttuuriin liittyen jakso Englannissa käy hyvin myös
kohteliaiden tapojen kurssista. Toisin kuin meillä, ihmiset esitellään yleensä etunimillä. Collegessa on miesopettajien pukeutumiseen kirjoittamattomana sääntönä, että kravattia pitää käyttää. Opiskelijat pukeutuvat vapaasti ihan kuin Suomessa.
Maanantaina 7.5. oli Bank Holiday, mutta vastaavasti helatorstaita ei vietetty vaan 17. ja 18.5. olivat työpäiviä. Ohjelmani alkoi aamuisin klo 9.00 tai 9.15 ja päättyi 15.30. Koska koko ajan toimin vieraalla kielellä
ja tutustuin uusiin ihmisiin, asioihin ja paikkoihin, koin ohjelman varsin tiiviiksi ja haastavaksi. Niinpä vapaaaikana harrastin vastapainoksi liikuntaa. Hankin kortin Collegen Sports Centre’in ja kävin siellä salilla ja
zumbassa. Ihastuin Länsi-Sussexin luontoon ja kävelypolkuihin. Yhden lauantain vietin Brightoniin tutustuen.
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2. Matkustaminen, majoitus ja alkuopastus
Tulin Helsinkiin jo vappuvapaan aikana junalla Ylivieskasta. Haapavedeltähän matka Helsinkiin kestää millä
välineellä tahansa vähintään kuudesta seitsemään tuntia. Kotoa Ylivieskaan täytyy varata tunti ja Pendolinollakin junamatka kestää viisi tuntia. Lennot otin Norwegianilta, koska ne olivat edullisimmat ja suorat.
Keskiviikkona 2.5. matkustin ensin bussilla lentokentälle (tunnin) ja lensin suoraan Gatwickiin (3 tuntia).
Gatwickistä oli helppo lähteä junalla jatkamaan, koska juna-asema on samassa rakennuksessa. Junamatka
Chichesteriin kesti tunnin. Junaliput olisi kannattanut ostaa etukäteen, koska ne ovat siten huomattavasti
halvemmat. Taksi majapaikkaan maksoi tippeineen 5 £.
Sähköpostikirjeenvaihdossa Kaarinan kanssa päädyimme majoituksessani Bed and Breakfast paikkaan nimeltään Finisterre. Kansainvälinen osasto majoittaa sinne usein vieraitaan. Paikka on monin tavoin hyvä.
Huoneet ovat siistit ja kivasti kalustetut. Isäntäpari on ystävällisiä, mutkattomia, tavallisen oloisia ihmisiä.
Huoneeni oli yläkerrassa, kahdelle tarkoitettu, joten siinä oli mukavasti tilaa. Aamiaisen lisäksi B&B:ssa oli
useimpina iltoina mahdollisuus myös päivälliseen (12£). Ainoa huono puoli oli, että näin pitkäaikainen majoittuminen B&B paikassa vie melkein koko apurahan. Lisäksi ainoa vaihtoehto on syödä ulkona ja se taas
on Britanniassa kohtuullisen arvokasta. Tosin työpäivinä Collegessa pystyi aterioimaan edullisesti. Pääkampuksella oli neljä ravintolaa ja kauppa.
Ystävällinen isäntä vei minut autolla 3.5. Collegeen. Kaarina May oli ensiapukurssilla, joten minua kuljetti ja
opasti James Collins kansainväliseltä osastolta. Alkuun kävi tervehtimässä myös International Manager Simon Dooley. James esitteli minulle tärkeimmät paikat Collegessa ja myös kaupungilla. Collegella on
Chichesterin kampuksella useita rakennuksia ja niiden välissä jännän pieniä polkuja. Opiskelijoita on Collegessa on 15 000, mutta 10 000 on muualla, esimerkiksi heillä on opetusta muissa maissa kuten Koreassa,
Kiinassa ja Japanissa ja opiskelijat ovat siis siellä.

3. Henkilöstökoulutus
Samana päivänä (3.5.) tapasin development manager
Sheila Thorpen, joka kertoi työstään. Hänen työnään on
järjestää kehittävää koulutusta henkilökunnalle. Henkilökunta saa minimissään koulutusta viisi päivää lukuvuodessa. Kaksi niistä sijoittuu heinäkuuhun. Opiskelijat
eivät tällöin ole paikalla. Koulutuksen tavoitteena on
lisätä henkilökunnan taitoja opiskelijoiden tukemisessa.
Aiheina ovat esimerkiksi luki- ja oppimisvaikeudet, kehitysvammaisuus, autismin kirjo jne. Tavoite on edistää
tasa-arvoa rodusta, älykkyydestä, iästä, sukupuolesta tai
taidoista riippumatta.
Näiksi viideksi päiväksi osastojen johtajat ohjaavat henkilöt tiettyyn koulutukseen. Koulutuksien jälkeen osastoilla
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jaetaan kokemuksia eri koulutuksista, jotta niistä voisivat kaikki hyötyä. Sheila yrittää järjestää mahdollisimman innostavia koulutuspäiviä. Sheila tekee työtä myös Advanged Teacher’eiden kanssa. Advanged
Teacher’lla on kaksi tuntia vähemmän opetusvelvollisuutta kuin muilla. Tänä aikana he seuraavat muiden
opettajien opetusta ja ohjausta ja antavat siitä palautetta. Annetaan sekä hyvää palautetta, mutta myös
korjaavaa palautetta siitä, miten asiat voisi tehdä paremmin, tehokkaammin jne.
Viiden koulutuspäivän lisäksi kuka tahansa henkilökunnasta voi tulla Sheilan luo ja kertoa koulutustarpeensa (anoreksia, autismi…). Koulutuksen anomiseen on oma kaavakkeensa. Sheilan työtä on etsiä mahdollisimman hyvä koulutus mahdollisimman läheltä. Rahoitus koulutuksen järjestämiseen tulee valtiolta.1

4. Englantia opiskelemassa
Toivomuksestani pääsin osallistumaan myös englannin tunneille. Kaikki englantia opiskelemaan tulevat
testataan, niin myös minut. 8.5. tein kolmiosaisen testin, joka sisälsi kuullun ymmärtämisen, luetun ymmärtämisen/kielioppiosion ja kirjoittamisen. Testi kesti puolitoista tuntia ja oli kirjoittamista lukuun ottamatta
tietokonepohjainen, opettaja antoi kuulokkeet ja ohjeet. Tulokset tulivat nopeasti ja saman tien jatkoin
opiskelemaan sopivan tasoiseen ryhmään. Osallistuin englannin opetukseen 8.-18.5. aamupäivisin. Oppitunnit olivat puolentoista tunnin mittaisia. 9.15-10.45 opettajana toimi Amanda ja 11.00-12.30 Jeff. 10.5.
opettajat olivat lakossa huonojen eläkkeiden vuoksi, sijaisten opetus ei yltänyt varsinaisten opettajien tasolle. Ruokataukoni oli 12.30-13.15/13.30.
Opetus oli erittäin korkeatasoista, joustavaa ja sujuvaa monista jatkuvista muuttuvista tekijöistä huolimatta. Ryhmään tuli aika-ajoin uusia opiskelijoita ja osa oli pois eri syistä. Näistä ei tehty numeroa vaan opettajat kysyvät nimet ja olivat varustautuneet monistein, jos osalla ei ollut kirjaa. He jatkoivat sujuvasti siitä,
mihin edellisellä kerralla oli jääty. Myös kotitehtäviä annettiin. Opettajat käyttivät monipuolisia opetusmenetelmiä ja heillä oli mukava, välitön ja arvostava suhtautuminen opiskelijoihin. Luokkatilat vaihtuivat aiotuista (Collegessa oli vierailulla kaksi viikkoa 41 japanilaisen opiskelijan ryhmä) ja ehkä tästä johtuen luokkatilojen varustelutaso vaihteli kovasti. Jossain oli käytössä älytaulu,
jossain pelkkä tussitaulu. Tietokone ja videotykki oli joka luokassa.
Amandalla oli usein materiaali
muistitikulla.
Englannin tuntien tärkein anti
minulle oli rautaisannos monikulttuurisuutta. Opiskeluryhmässäni
oli Maya Kyprokselta, Silvia Taiwanista, Viktoria Latviasta, Ivana
Italiasta, Jose Kanarian saarilta,

1

Sheila Thorpe 3.5.2012
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Summer Koerasta, Natsuki ja Honami Japanista, Abdul ja Khaled Kuwaitista, Radovan Slovakiasta ja Martin
Martiniquesta. Kanssakäyminen oli mutkatonta ja kaikki olivat myönteisen uteliaita toisten kulttuuria kohtaan. Tätä varmasti lisäsi se, että opettajat käyttivät runsaasti erilaisia pari- ja ryhmätehtäviä ja keskusteluja. He myös vaihtoivat parien ja ryhmien koostumusta koko ajan. Minäkin ehdin tehdä niin pari- kuin ryhmätöitä tänä lyhyenä aikana jokaisen kanssa. Aivan tuli haikea olo, kun jouduin lopettamaan, olisi ollut
mukava jatkaa. Ryhmä otti minutkin mukaan hyvin, vaikka edustan kokonaan toista ikäluokkaa ja olin vierailijan statuksella.

5. Valmentava ja kuntouttava koulutus
5.1. Foundation Programmes
Yksi päätavoitteistani oli tutustua meidän valmentavaa ja kuntouttavaa vastaavaan koulutukseen. Chichester Collegen Foundation ohjelmia, jotka SLDD-tiimi toteuttaa, voidaan mielestäni ajatella Suomen ammatillisen koulutuksen valmentavaa ja kuntouttavaa opetusta ja ohjausta vastaavaksi koulutukseksi. 2 SLDD tulee sanoista students with learning and development difficulties. Kaikki Foundation kurssit ovat entry level
–tasoja, eivät siis ammatillisia. Ohjelmien nimitykset ovat erilaiset kuin meillä.

2

Kaikki vastaavuuksien tulkinnat ovat raportin kirjoittajan
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Skills for Work vastaa mielestäni meidän ammatilliseen koulutukseen valmentavaa ja kuntouttavaa koulutusta. Skills for Work –kurssin päämääriä ovat:





Vastata sellaisten opiskelijoiden tarpeisiin, jotka ovat epävarmoja tulevaisuudestaan koulutuksessa
tai työelämässä.
Opiskelijat voivat koota ohjelmansa usean opetussuunnitelman alueelta
Kehittää opiskeluvalmiuksia englannissa, matematiikassa ja tietotekniikassa
Kehittää vahvuuksia, itseluottamusta ja itsearvostusta.
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Opiskelijaa rohkaistaan aloittamaan työpaikkaharjoittelu.
Skills for Independence ja Personal Progress vastaavat meidän työhön ja itsenäiseen elämään valmentavaa
koulutusta.
Skills for Independence –kurssien tavoitteita ovat:







Kehittyä kohti lisääntyvää itsenäisyyttä kotona
Kehittyä kohti itsenäistä tai tuettua liikkumista
kehittää kykyä tehdä omia valintoja ja henkilökohtaista itsenäisyyttä
Kehittää sosiaalisia taitoja ja itseluottamusta
Kehittää taitoja, joita tarvitaan joko työssä tai vapaaehtoistyössä
Rohkaista kohti ylempiä kursseja

Personal Progress ohjelman opiskelijoilla oli hyvin vahvan tuen tarve. Useilla oli oma hoitaja mukana opiskelupäivän aikana. Hoitajaa ei College kustantanut.
Myös ohjelmien sisällä eri ryhmien välillä oli ero tuen tarpeen tasossa. Esimerkiksi Skills for Work 1 tarvitsee
enemmän tukea kuin Skills for Work 2. Learning assistantit tulevat Additional Support Teamista myös Foundation ohjelmiin.
Opiskelu ja lisätuki ovat ilmaisia alle 19-vuotiaille. Full time –kurssi Foundation –ohjelmassa on laajuudeltaan 14 tuntia viikossa. Sen lisäksi on yksi päivä työkokemusta. Opiskelijan viikko on siis nelipäiväinen.

5.2. Mukana tunneilla
Koko jaksoni ajan olin iltapäivät klo 13.15/13.30-15.30 SLDD-tiimissä. Aluksi (4.5.) minulla oli tapaaminen
SLDD-tiimin johtajan Jane Raglessin kanssa. Jane esitteli minulle paikkoja ja ohjelmia ja kurkkasimme muutamien ryhmien toimintaa luokkiin. Tiimissä oltiin kiireisiä, koska opettajat olivat juuri tekemässä arviointeja lähetettäväksi OCR:n arvioitaviksi. Yhdessä päädyimme siihen, että tutustuisin pääasiallisesti Skills for
Work –ryhmien toimintaan. Sovittiin, että Jane tekee ohjelman minulle, mutta se on joustava ja voin muuttaa sitä tarvittaessa. Ohjelmani SLDD-tiimissä olikin vaihteleva ja joustava. Usein ohjelmaani merkitty ryhmä
oli lähtenyt kauemmaksi tai teki sellaista, että etsin tavoitteideni kannalta mielekkäämmän ryhmän. Tässä
tarvitsin aluksi toimistohenkilökunnan apua. SLDD-tiimissä kuten koko Collegessa niin henkilökunta kuin
opiskelijatkin olivat ystävällisiä, kohteliaita ja avuliaita. Pian tutustuin muutamien ryhmien opiskelijoihin,
opettajiin ja Learning Assistentteihin ja pystyin sujuvasti etsimään tavoitteideni kannalta kulloinkin sopivan
ryhmän itsekin. SLDD-tiimistä muodostuikin minulle turvallinen ”kotisatama”, johon oli aina mukava tulla.
Suurimman osan aikaa olin Skills for Work ryhmien mukana, sekä Alician Skills for Work 2 että Philin Skills
for Work 1 –ryhmien. Olin myös Skills for Independence –ryhmien toimintaa seuraamassa Option ravintolassa ( kts. luku 5.3.) ja Philin pitämällä liikuntatunnilla. Toimistohenkilökunta laittoi joka aamu ryhmien
opettajat, luokkatilat ja opiskelijat näkyville käytävään, erikseen aamupäivä- ja iltapäiväohjelmat. Se olikin
tarpeen. Ryhmien koostumus vaihteli nimittäin suuresti riippuen siitä, mitä missäkin ryhmässä tehtiin ja
kenelle opiskelijalle tämä tekeminen parhaiten soveltui. Kullakin ryhmällä oli oma kurssinjohtajansa. Hän ei
kuitenkaan opettanut ryhmälleen kaikkea, vaan opettajat ja kurssien johtajat pitivät tunteja useille eri ryh-

7
mille. Joustavuus oli hyvin suunnitelmallista, ryhmillä oli lukujärjestykset ja jokaisella tunnilla kirjoitettu
tavoite3. Opiskelijoilla oli hyvin monenlaisia ja erilaisia tuen tarpeita. Joitakin diagnooseja kysyin. Useilla oli
käytössä pyörätuoli. Jollakulla oli liikunta- ja/tai aistivamman lisäksi puheen tuottamisen ongelmia (CP).
Osalla oli vaihtelevan tasoisia autismin kirjon ja Asperger-oireyhtymän piirteitä, toisilla selkeä ADHD ja käyttäytymisongelmia. Oppimisvaikeuksia oli useimmilla.
Olin mukana monenlaisilla sekä luokka- että
käytännön työtunneilla. Olin esimerkiksi
Skills for Work ryhmän mukana useampaan
otteeseen puutarhatöissä, opettajina joko
Roger tai Phil. Heillä oli menossa isompi
puutarhaprojekti, jossa tehtiin uusia polkuja,
kasvatettiin taimia myyntiin, maalattiin ja
tehtiin ruukkuja yms. Yleensä opiskelijat
saivat valita työnsä muutamista vaihtoehdoista. Esimerkiksi kerran tarjolla oli ruohon
leikkausta, maan kääntöä talikolla ja rimojen
mittausta sekä katkaisua käsisahalla. Aina opettajan lisäksi mukana oli yksi Learning Assistant. Yhdessä tekeminen oli rentoa ja mukavaa. Iltapäivätuntien 13.15-15.15 välissä oli yksi tauko, jolloin opiskelijat ja henkilökunta joko ostivat jotain Collegen monista myyntipisteistä tai söivät omia eväitään tai joskus esimerkiksi
puutarhaan haettiin yhteisestä tilasta teetä, kahvia ja mehua kaikille.
Puutavaraa kierrätettiin: käytetyistä lankuista poistettiin naulat ja ruuvit. Opiskelijat tekivät hyvin motivoituneesti näitä ja muita työtehtäviä erilaisista liikunta-, koordinaatio- ja lihastoiminnan hallintaongelmista
huolimatta. Opettajan mukaan tämä johtui siitä, että opiskelijat tiesivät mihin puutavara tarvitaan projektissa.4 Luokkatunneilla käyttäytymisongelmat ja keskittymisvaikeudet tulivat enemmän esiin. Pääsin itsekin
ohjaamaan kirjoittamisessa yhtä opiskelijaa eri tilaan. LA:t ohjasivat yleensä aina samassa tilassa opiskelijan
vieressä.
Luokkatyöstä kuten opetuskeskustelusta tai kirjoittamisesta saatettiin sujuvasti siirtyä loppuajaksi leipomaan vaikkapa suklaamuffinseja, joita pakattiin lopuksi opiskelijoille mukaan kotipakettiin. Yksi Skills for
Work ryhmä oli saanut sähköpostikirjeitä Uudesta Seelannista (sieltä oli ollut vieraana opettajia). Opettaja
Patrick luki ne tietotekniikkatunnilla. Tauon jälkeen oli ”hiljainen tunti”. Opiskelijat kirjoittivat ensin puoli
tuntia vastauksia. Osa tarvitsi apua lähinnä oikeinkirjoituksessa, osa teki aika itsenäisesti. Sen jälkeen opiskelijat saivat olla puoli tuntia internetissä ja haluaville annettiin kuulokkeet jotta voivat kuunnella musiikkia.
Useat jatkoivat siitä huolimatta kirjeensä ensin loppuun.
Yhtenä iltapäivänä olin Philin mukana ”mukavaa tekemistä” –tunnilla, joka oli liikuntaa. Opiskelijat olivat
kahdesta Skills for Independence ryhmästä, noin 15. Mukana oli kaksi LA:a. Taaskin täytyy ihailla opettajan
mukavalla tavalla rennon kannustavaa otetta ja mukavaa suhtautumista opiskelijoihin ja työn iloa, joka
näkyi päällepäin. Lähes kaikkien opiskelijoiden liikkumisessa oli jäykkyyttä ja huomattavia koordinaatio- ja
hahmottamisongelmia. Silti lähes kaikki osallistuivat innokkaasti. Opiskelijat saivat käsiäänestyksellä valita
kolmesta pelistä kaksi. Pelattiin koripalloa ja jalkapalloa. Phil piti todella toimivat alkuverryttelyt ja kivat
3
4

Alicia Gibson 28.5.12
Roger Gurwen
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pallonkuljetus- ja koriinheittoharjoitukset aluksi. Tytöillä oli riitoja ja väliin aina joku heittäytyi maahan tai
vetäytyi muuten itkeskelemään. Mukavasti nämä tilanteet menivät vähin elein ohi, LA auttoi asian yli. Näistä eikä muistakaan asioista tehty numeroa. Yksi poika istui lähes koko ajan kentän reunalla lukemassa, eikä
siitäkään tehty numeroa. Pääasiana oli liikkumisen ilo ja sitä löytyi. Myöskään pisteitä eikä voittoa korostettu, eikä säännöistäkään tehty pilkun viilausta. Jossain määrin opiskelijat kykenivät tekemään tiimityötä –
siis pelaamaan joukkueena, joka oli iso saavutus ja tavoite, jota kohti vähitellen pyrittiin.

5.3. Työelämävalmiuksia ravintolaa pitämällä

Iltapäivän olin omasta toivomuksestani Skills for Independence ryhmän toimintaa seuraamassa Optionsravintolassa. Opettaja Gill Braby opettaa tätä ryhmää ja on jo pitkään tehnyt tätä toimintaa. Gillilla on pitkä
hotelli-ravintola kokemus ja se näkyi työskentelyssä. Hänellä oli seitsemän omaa opiskelijaa Independence
2 luokastaan. Mukana oli myös viisi opiskelijaa ja avustaja erityiskoulun 11. vuosiluokalta. Erityiskoulussa
aloitetaan 4-vuotiaana ja lopettaa voi 16-vuotiaana. Tosin siellä voi jatkaa tämänkin jälkeen vielä kolme
vuotta. Muita jatkovaihtoehtoja ovat esimerkiksi Chichester Collegen opinnot joko suoraan moduleissa tai
Entry level opinnoissa.
Independence 2 –ryhmän opiskelijoilla on kohtuullisen suuri tuen tarve. Kaikki eivät osaa lukea tai kirjoittaa. Ryhmässä oli kaksi mongoloidia ja lähes kaikilla ulkoisestikin havaittavia motoriikan ja puheen ongelmia. Gillin mukaan yksi, korkeintaan kaksi opiskelijaa pystyy siirtymään Skills for Work tasolle.
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Options on pieni ravintola päärakennuksessa. Kuka tahansa voi tulla sinne syömään tai kahville. Ravintolan
yhteydessä on kunnollinen keittiö, mutta tänä vuonna Gill ei ole saanut sitä käyttöönsä, joten he joutuvat
kuljettamaan kaiken D-rakennuksesta. He ovat edellisenä perjantaina leiponeet ja tehneet esimerkiksi Chili
Con Carnen ja muun, jonka voi pakastaa. Tiistaiaamuna Gill on keittänyt perunat Jacket potatos’ia varten.
Opiskelijat aloittavat päivän klo 10. Heillä on kaksi tuntia aikaa täyttää perunat, keittää riisi jne. ja viedä
kaikki ravintolaan. Gill on tehnyt tarjoilijoille menun kuvallisena, jotta lukutaidottomatkin selviytyvät tarjoilusta. Asiakkaat ohjataan pöytiin ja tarjoilija ottaa tilauksen ja merkitsee listaan mitä tilattiin. Hän hakee sen
perusteella ruuat. Lista menee kassalle, jossa asiakas maksaa. Ryhmä hoitaa myös rahastuksen. Ja homma
pelaa! Päivän lopuksi opiskelijat laskevat kassan kahden erilaisen apulomakkeen avulla ja niiden tulisi täsmätä. Avustin yhtä opiskelijaa rahojen laskemisessa (meillä oli koko päivän kassan rahat). Konkreettisilla
rahoilla laskeminen onnistui aika hyvin, mutta paperilla laskemisessa menivät punnat ja pencet sujuvasti
yhteen. Päivän lopuksi yksi opiskelija lähti kiertämään toimistoja yli jääneiden kakkujen kanssa ja myymään
ne pois. Gillistä välittyi mukava kannustava ote opiskelijoihin ja mahtava työn tekemisen riemu!

5.5. Muuta toimintaa
17.5. olin Alician ja kolmen opiskelijan
kanssa koko päivän esittelemässä Ch.
Collegea ja varsinkin Foundation ohjelmia Stauntonissa (on Hampshiren councilissa). Mennessä vietiin yksi opiskelija
työpaikalleen pienlentokonekentän ja
klubin keittiöön ja haettiin tullessa.
Staunton on puutarha ja maatila, jossa
on monenlaisia eläimiä riikinkukoista ja
laamoista lehmiin ja sikoihin sekä aktiviteetteja pienemmille lapsille. Nyt siellä
kuitenkin oli tapahtuma, jossa esiteltiin
hyvin monenlaista toimintaa erityistä
tukea tarvitseville. Esillä oli eri College’ien foundation ohjelmia, oppisopimuskoulutusta, työllistymispalveluja, vapaaehtoistoimintaa, esim.
rikoksen uhreille suunnattua jne. Jonkin verran oli myös materiaaleja, kuten epileptikoille tietokirja vanhemmille, päiväkirjat sekä nuoremmille että murrosikäisille. Ne olivat valitettavasti niin paksuja, ettei matkatavaroihin pystynyt ottamaan. Meillä oli mukana standi ja seinämät kuvia ja muuta infoa varten sekä
paljon esitteitä. Jaoimme myös stressipalloja ja meillä oli kone, joka piti suklaan pehmeänä, niin että siihen
pystyi dippaamaan banaaneja, mansikoita ja vaahtokarkkeja.

18.5. iltapäivällä olin Patrikin ryhmän mukana (Skills for Work, sama kuin edellisenä perjantaina). Oltiin
ensin Food & Travel festivaaleilla. Se on tapahtuma, jonka Collegen kokki ja matkailupuoli järjestävät vuo-
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sittain. Siellä tehtiin maailman suurin smoothie, kuuluisat kokit antoivat näytöksiä ja sai maistaa makuja eri
puolilta maailmaa. Smoothiesta riitti kaikille, parhaat Patrickin opiskelijoista joivat 8 smootieta/henkilö.
Loppuaikana tauon jälkeen opiskelijat jatkoivat ensin kirjeitä Uuteen Seelantiin ja saivat sen jälkeen olla
vapaasti netissä.

Ke 23. 5. olin Alician Skills for Work ryhmän kanssa katsomassa teatteriesitystä. Collegella on oma pieni
teatteritila alueellaan. Esityksen olivat valmistelleen drama & dance –linjan opiskelijat. Oli ensimmäinen
esityskerta ja sujuvasti meni. Esityksen nimi oli ”Shakers” ja opiskelijat tykkäsivät siitä kovasti. Kuiskaajana
toimi yllättäen Alician ryhmän Learning Assistant Millie. Selvisi, että hän onkin kaksi päivää viikossa drama
& dance ryhmän LA.
To 24.5. pidin Alician ryhmälle esittelyn Suomesta. Opiskelijat olivat hyvin kiinnostuneita. Löysin myös paikallisesta luontais/reilun kaupan liikkeestä Pandan lakritsia, jota maistelimme. En hoksannut Suomesta
ostaa. Muuta suomalaista karkkia en etsinnöistäni huolimatta Chichesteristä löytänyt.
Ma 21.5. olin seuraamassa, kun opettaja Vicky Tucker piti seitsemälle Skills for Work 1 –ryhmän opiskelijalle
matematiikan testiä (Functional Skills Maths, Entry Level 2). Mukana oli yksi LA. Tämä kuten kaikki testit
tulevat OCR:stä. Testi oli laaja ja monipuolinen: kuusi sivua tuotteita ja hintoja ja kymmenen varsinaista
testisivua, joilla oli laskemistehtävien lisäksi monenlaisia päättely- ja päätöksentekotehtäviä.
Opiskelijat tiimissä olivat kohteliaita ja monet helposti kontaktia ottavia. Taukojen aikana he tulivat juttelemaan ja olivat hyvin kiinnostuneita Suomesta. Oli sääli, että en kyennyt ymmärtämään, jos opiskelijalla oli
suuria puheentuottamisen ongelmia. Eräs opiskelija tiesi ja kyseli Suomen historiasta niin syvällisiä, että
oma tietopohja oli kovilla.
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6. Lisätuki tukea tarvitseville opiskelijoille - Addiditional Support Team5
Additional Support tiimiä johtaa Eileen Darby. Henkilöstöjohtajana toimii Karen Hopkins. 10.5. minulla
oli tapaaminen Additional Support teamin johtajan
Eileen Darbyn ja Advanged Pragtioner, Leckture
Simon Brownin kanssa.
Tiimissä on henkilökuntaa 160, Learning Assistantteja 140 ja heillä neljä tiimin johtajaa (Team Leader).
Lehtoreita (Lecture) on 20. Tukea pyritään antamaan
kaikille tarvitsijoille, mutta käytännössä joudutaan
priorisoiman. Noin 10% collegen opiskelijoista saa
lisätukea. Tukea annetaan kaikilla tasoilla. Tiimin
Learning Assistantteja on mukana tukemassa niin
SLDD-teamin tunneilla kuin yliopistotasollakin.
Sain mukaani asiakirjat, jotka tiimissä tehdään opiskelijoiden kanssa: kysely tuen tarpeesta, tuen tarpeen
arviointi, hyväksytty tukisuunnitelma, suostumus
välittää tiedot opiskelijan tuen tarpeista muulle henkilökunnalle ja luottamuksellisuuden hyväksymislomake. Tukisuunnitelmassa tuettavat asiat luetellaan
konkreetisti. Tukisuunnitelman tekevät joko LA ja
opiskelija tai lehtori ja opiskelija. He myös allekirjoittavat suunnitelman. Se tehdään jokaiselle, joka
saa tukea. Suunnitelma tarkistetaan ja tarvittaessa
myös muutetaan joka 6.viikko.

6.1. Social Club
Simon Brown, Advanced Practitioner esitteli minulle 21.5. Social Club’n tiloineen ja toimintoineen. Social
Club on tila, johon voivat tulla sellaiset opiskelijat, jotka eivät uskalla mennä muiden joukkoon. Tilassa on
aina henkilökuntaa paikalla. Sinne voi tulla oleskelemaan, pelailemaan ja keskustelemaan, mutta myös saamaan ohjausta ja opiskelemaan. Social Club’in tila on monitoimitila ja se on samalla yksi Collegen oppimiskeskuksista. Social Club’in opiskelijat saavat valita listalta, millaisesta toiminnasta he ovat kiinnostuneita.
Valikoima on laaja eri urheilulajeista elokuviin jne. He saavat lisäksi esittää omia listalta puuttuvia toiveitaan. Seuraavana vuonna on tarkoitus järjestää ryhmässä erilaisia asioinnin harjoittelukäyntejä kaupungille.
Social club on auki myös kesäaikaan syksyllä aloittavien opiskelijoiden totuttelua varten.

5

Tämän luvun tiedot perustuvat seuraaviin tapaamisiin: 10.5. Eileen Darby ja Simon Brown. Sain olla kunkin tiimin
johtajan mukana useita tunteja ja käytiin myös luokissa ja haastateltiin Learning Assistantteja 22.5. Team Leader Fiona
Stratton, 23.5. Team Leader Lesley Fitzmaurice, 24.5. Team Leader Marian McTaggart, 25.5. Team Leader Mash
Anscombe
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6.2. Softaa
James Thomas ja myös Simon Brown esittelivät minulle Collegen softaa. Opiskelijat pääsevät Chichester
College online -sivuille, jossa on paljon materiaalia eri kursseista. Joissakin aineissa/aihealueissa on todella paljon materiaalia, joiltakin alueilta se puuttuu kokonaan. Materiaalin tekevät opettajat ja määrä riippuu
heidän aktiivisuudestaan. Osa tekee hyvinkin vuorovaikutteista materiaalia. Sieltä löytyy myös videoita,
esimerkiksi kampaajaopiskelijoille löytyy videoita, joissa näytetään vaihe vaiheelta keskeisiä töitä. Opetusmateriaalin tai tehtävät opiskelijat voivat ottaa mukaan muistitikulla. Online’ssa on myös paljon pelejä, sieltä
löytyy vaikkapa tetris.
College on hankkinut ”Inspiration”-ohjelmaan 25 lisenssiä (ohjelma on kallis, lisenssit konekohtaisia). Se
on erittäin käyttäjäystävällinen. Jos minulla olisi se käytössä, tulisi tästä raportista huomattavasti mielenkiintoisempi. Ohjelmalla voi tehdä miellekarttoja ja lisätä niihin kuvia, hypertekstejä, muistilappuja. Netistä
löytyy myös ilmaiseksi ladattava Free Mind Map –ohjelma, mutta se ei ole yhtä helppokäyttöinen, eikä lopputuloksesta saa yhtä havainnollista ja värikästä. Hot potatos –ohjelmalla voi luoda helposti monivalintatehtäviä, jotka voi linkittää vaikkapa PowerPoint-esitykseen.

6.3. Tuen tarpeen arviointi
Helene Loizides-Dickson esitteli arviointiprosessia Additional Support teamissa (21.5.). Arviointeja tekeviä
lehtoreita ja erityisopettajia on 6. He arvioivat noin 450 opiskelijaa vuodessa. Arviointi koostuu lukemisessa
sekä dekoodauksen eli sujuvuuden että luetun ymmärtämisen arvioinnista. Kirjoittamisessa arvioidaan oikeinkirjoitus, käsiala, sisältö ja lisäksi kirjoitetaan tietokoneella, koska useilla opiskelijoilla on suuri ero käsin
ja koneella kirjoittamisessa. Myös työmuisti testataan. Tämä testaus vie palautteen kirjoittamisen kanssa
noin kaksi tuntia. Heillä on käytössä myös dysleksian tarkempi arviointitesti, mutta sitä tehdään vain harvoille tarvittaessa, koska se vie niin paljon aikaa.
Arvioitavat opiskelijat tarvitsevat kaikki tukea, arvioinnin tarkoitus on kartoittaa, millaista tukea he tarvitsevat. Opiskelijoiden toimintaa seurataan myös luokassa eli ennen tukisuunnitelman tekemistä kartoitetaan
opiskelijan kokonaistilanne. Noin 50 % opiskelijoista ei saada tietoa edellisestä koulusta. Syynä tähän on
esimerkiksi, ettei oppimis- tai muita vaikeuksia ole tunnistettu. Varsinkin hiljaisten tyttöjen vaikeudet jäävät
tunnistamatta. Lisäksi ongelmat voivat pulpahtaa esiin vasta, kun lukemisen määrä lisääntyy. Osa on vanhempia, eikä heidän aikanaan ole tunnistamista ja tukea ollut tarjolla. Arvioinnin jälkeen kaikki saavat tukea. Tuki voi olla tukemista luokassa (LA) tai luokan ulkopuolella (lehtori). Vuosittain tiimi tekee raportit
arviointien ja tuen määrästä ja sen perusteella tiimi saa seuraavan vuoden rahoituksen. 6
Kun opiskelija hakee opiskelemaan Collegeen, hänet haastatellaan. Opiskelija näyttää ja todistaa aiemmat
suorituksensa. Jos hänellä on esimerkiksi englannin (literacy) ja matematiikan GCSE-arvosanat, hän menee
opiskelemaan suoraan A-tasolle (joka valmentaa opiskelijoita yliopistoon tai työhön). Kaikille opiskelijoille
tehdään testi, jonka tulosten mukaan opiskelijat sijoitetaan oikealle tasolle (level). Myös edellisestä koulusta tulee tieto, millä tasolla opiskelija opiskelee. Tuen tarve tulee esille tässä yhteydessä.7

6
7

Helene Loizides-Dickson 21.5.12
Lesley Fitzmaurice 23.5.12
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6.4. Learning Assistants
Learning Assistantien tukitoimintaan perehdyin kiertämällä kunkin tiimin johtajan opastamana hänen alueellaan. Tiimin johtaja Lesley Fitzmaurice’lla on tiimissään 26 Learning Assistanttia ja alueena Health, Care
& Childhood studies, Hospitality & Catering ja Hair & Beauty.
Kävimme lastenhoito, taso 1 luokassa, jossa oli yksi opiskelija LA:n kanssa. LA oli pitämässä literacy’n puheja kuuntelutestiä. Ryhmän muut opiskelijat olivat jo sen läpäisseet, eivätkä siksi olleet paikalla. Ryhmässä
on kymmenen tukea tarvitsevaa opiskelijaa. Literacy oppiaineena tarkoittaa englantia. Seuraavalle tasolle
päästäkseen tulee saada läpi lukeminen 1 ja 2, kirjoitus, kuuntelu ja puhuminen -testit. Toisessa lastenhoitoryhmässä opiskelijat valmistautuivat literacy testiin. Yksi opiskeli LA:n kanssa matematiikkaa, koska oli jo
läpäissyt testin. Health & Social Care –ryhmässä oli 22 opiskelijaa ja kaksi LA:a.
Kävimme myös Option Bistro ravintolassa, jossa tällä viikolla olivat 2 tason Hospitality & Catering (meidän
Hcr-linjaa vastaava) opiskelijat keittiössä valmistamassa ruokaa ja leivonnaisia ja 1 tason opiskelijat tarjoilemassa ja hoitamassa myynnin. He vaihtavat rooleja vuoroviikoin, eli seuraavalla viikolla 1 taso on keittiössä ja 2 taso tarjoilee. Molemmissa ryhmissä oli mukana LA. Tämä 2 taso tarvitsee tukea vain teoriatunneilla.
3 taso tarvitsee harvoin tukea, yleensä vain silloin, kun ryhmässä on kuulo- ja/tai näkövammaisia tai kirjoitusapua tarvitsevia.
Kävimme myös kampaaja-kosmetologi-opiskelijoita seuraamassa. LA teki kahdestaan samassa tilassa vähän
erillään tehtävää opiskelijan kanssa, jolla oli Asperger. Kävimme myös matkailulinjan (Travel & Tourism) 2
tason opiskelua seuraamassa. Ryhmässä oli hyvin taitava LA, joka olikin juuri saanut suoritettua opettajan
pätevyyden ja hakemassa opettajaksi. Hänellä oli tuettavanaan kolme opiskelijaa. Opiskelijoilla oli miniläppärit käytössään.8
24.5. kiertelimme tiimin johtaja Marian McTaggartin kanssa hänen aluettaan, joka käsitti mm. Computing &
IT ja Art, Design & Media –alat. Kävimme IT-ryhmässä (perustaso Foundation, joka valmentaa 1 tasolle),
jossa oli kaksi LA. Toinen oli yhtä Asperger-opiskelijaa tukemassa, toinen muuta ryhmää. Seurasin toisen
LA:n työskentelyä. Hän auttoi kysymyksillään opiskelijaa työn alkuun ja jatkamaan työtään. Kävimme myös
Art, Design & Media -luokissa. Media-luokassa oli kolme ryhmää yhdessä ja tunnelma sen mukainen. Art 1
tason luokassa oli 15 opiskelijaa ja yksi
LA, joka tuki ryhmän neljää opiskelijaa.9
25.5. tiiminjohtaja Mash Anscombe
esitteli minulle aluettaan ja LA:nsa työtä. Hänellä on 30 LA, joista neljä full
time, mikä tarkottaa, että he työskentelevät myös kesäajan. Mashin alueeseen
kuuluu myös sosiaalinen tuki (Social
club) ja sen on tarkoitus toimia myös
kesäaikaan. Mash’in alueeseen kuuluvat mm. Motor Vehicle & Motor Cycle

8
9

Leslie Fitzmaurize 23.5.12
Marian McTaggart 24.5.12
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(autonasentaja), Construction (rakennus) ja Engineering. Käytiin jälkimmäisessä luokassa, jossa opiskelijat
tekivät sähköasennukseen liittyviä harjoitustöitä piirroksineen. LA vaikutti hyvin asiantuntevalta alan suhteen. Hänen tehtävänään on pääasiassa auttaa paperitöissä. LA on myös mukana iltakursseilla aikuisille,
jotka suorittavat pätevöitymistä alalle.
Learning Assistanteilta ei vaadita mitään alan koulutusta. Riittää, että on tietty taso englannissa ja matematiikassa. Ajatellaan, että he oppivat työssään ja henkilöstökoulutuksessa. LA:t antavat yleensä aina tukea
samanaikaisesti opetusryhmässä. Vain kaikkein edistyneimmät LA:t voivat antaa tukea eri tilassa.

6.5. Lehtorit – Lectures
Haastattelin yhtä lehtoria, Peter Warren’ia, Additional Support –tiimin lehtoreiden työstä. Lehtorit antavat
tukea luokan ulkopuolella, kun taas LA:t tukevat luokassa. Collegessa on neljä oppimiskeskusta (Learning
Centers), joista yksi on Social Clubin Bungalow -tila. Brinsburyssä on omat tilansa. Ne ovat isoja avoimia
tiloja, joissa siis lehtorit opettavat opiskelijoita, mutta samalla ne toimivat myös muun ohjauksen sekä LA:n
ja tiimin johtajien paperityö- ja taukotiloina.
Luokan ulkopuolisen lisätuen piirissä olevilla opiskelijoilla on usein useita ongelmia, esimerkiksi opiskelijalla
saattaa epilepsia, dysleksia ja dyspraksia. Lehtorit kirjaavat samoin kuin LA:t jokaisen pitämänsä tukitunnin
jälkeen asioita. Lehtoreiden käyttämä kirjauskaavake sisältää tunnin tavoitteen, kohteet ja tehdyt tehtävät
tai toiminnat allekirjoituksineen. Lehtorit eivät tee arviointeja paitsi ne, joiden työnkuvan arvioinnit muodostavat (kts. luku 6.3.) Lehtorit eivät myöskään tapaa vanhempia. Haastattelemani lehtori oli pian eläkkeelle jäävä henkilö. Hänellä ei ollut koulutusta erityistuen antamiseen. Hän oli pätevöitynyt tehtäväänsä
autopuolen opettajana.

7. Freshstart , E-Routes ja tutorit
Mashin alueeseen kuuluu myös Freshstart. Se on koulutus 14-16-vuotiaille oppivelvollisille, jotka eivät
käyttäytymis- tai muiden syiden vuoksi voi käydä oppivelvollisuuskoulua. Ryhmässä on kymmenen tai vähemmän opiskelijoita ja LA auttaa heitä kaikkia. Opiskelijat eivät allekirjoita lisätuen suunnitelmia. Monet
näistä opiskelijoista tarvitsivat myös muuta tukea, mutta esimerkiksi Counselling ei ole aina helppo saada.
Osa näistä opiskelijoista jatkaa Collegessa opintojaan. Kävimme parissa ryhmässä, joissa oli selvästi havaittavissa yläasteikäisiin liittyvää levottomuutta ja ”tarkkismeininkiä”.
E-Routes on myös oppivelvollisuusikäisille. Se toteutetaan yhdessä koulun kanssa siten, että opiskelija on
neljä päivää viikossa omassa koulussaan ja yhden Collegessa. E-Routes on tarkoitettu opiskelijoille, joille
koulumainen opiskelu ei oikein sovi. Collegessa opiskelijat voivat tehdä joko valmentavia tai ammatillisia
kursseja. Heillä on mahdollisuus kokeilla eri aloja. Kävimme ryhmässä, jossa opiskelijat olivat tämän lukuvuoden kokeilleet autonasennusalaa. Suurin osa oli jatkamassa ammattiopintoihin. 10
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Pistäydyimme myös juttelemassa Glenda Ford’in, opiskelijatutoreiden esimiehen kanssa. Collegella on 26
tutoria. Tutorit eivät ole opiskelijoita, vaan Collegen työntekijöitä. Tutorit ovat linkki lehtoreiden ja opiskelijoiden välillä. Tutorit eivät opeta vaan toimivat mentoreina ja auttavat opiskelijoiden alkoholi, huume- yms.
ongelmissa. He ottavat yhteyksiä koteihin. Esimerkiksi jos opiskelija on pois, tutor ottaa yhteyden opiskelijaan ja ellei tavoita opiskelijaa, hänen kotiinsa.

8. Brinsbury
Ti 22.5. menin Simon Brownin kyydillä Brinsburyn kampukselle, jonne on puolen tunnin ajomatka Chichesteristä. Minut otti vastaan Brinsburyn Additional Support tiimin johtaja Fiona Stratton. Brinsburylla on laajat
maa-alueet, joilla sijaitsee myös opetuskäytössä oleva maatila. Collegessa voi opiskella mm. maataloutta,
hevosalaa, pieneläinten ja koirien hoitoa, metallialaa jne. Collegella on paljon eläimiä kuten lehmiä, hevosia, lampaita, sikoja, laamoja, vuohia, poneja ja kanoja ja muuta siipikarjaa sekä pieneläimiä marsuista
käärmeisiin. Collegessa on myös päivittäin kuusi SLDD opiskeluryhmää (kaikkia kolmea entry level tasoa).
Brinsburyn ja Chichesterin colleget ovat yhdistyneet kymmenkunta vuotta sitten. Sekä SLDD- että Additional Support tiimien henkilökunnasta jotkut työskentelevät molemmilla kampuksilla. Tämä on tärkeää,
jotta toiminnot ovat yhtenäisiä molemmissa collegeissa. Additional Support tiimissä Brinsburyssä työskentelee kahdeksan lehtoria ja 28 Learning Assistenttia.
Fiona esitteli kansion, joka tehdään jokaisesta tuettavasta opiskelijasta. Kansio sisältää tukisuunnitelman,
jossa tuettavat alueet, tukija(t) ja tukimuodot kirjoitettuina. Learning Assistant kirjoittaa joka päivä tukemistaan opiskelijoista kansioon mitä on tehty ja miten mennyt. Hän arvioi opiskelijan kanssa kuuden viikon
välein edistymistä, tuen tarvetta ja järjestämistä/muuttamista jatkossa. Kansiossa on myös
tiedot lääkityksestä ja toimintasuunnitelma hätätilanteiden varalle (health & safety).
Aamupäivällä olin maatalouden opiskelijoiden
mukana. Sain kumisaappaat lainaksi. Oli ensimmäinen kunnon hellepäivä – hienoa oli viettää
päivä ulkona. Taitava LA toimi opettajan sijaisena. Mukana oli myös maatilan työntekijä. Suurin
osa oli ensimmäisen vuosikurssin opiskelijoita.
Heistä tuen tarvetta oli kaikilla muilla paitsi yhdellä. Osalla oli hyvinkin vaikeita taustoja. Yhtenä
tavoitteena, jossa myös oli edistytty kovasti, oli
ryhmässä toimimisen taito. Mukana oli myös kolme kakkosvuosikurssilaista. Siirsimme ryhmän
lehmiä noin puolen kilometrin päähän toisten lehmien seuraan laitumelle. Kaikille lehmille laitettiin
selkään suihkuttamalla ainetta kärpäsiä vastaan.
Kävimme laittamassa samaa ainetta myös muutamalle kymmenelle vasikalle. Sitten haettiin lampaat (50-70) laitumelta rakennukseen, jossa työntekijä kerit-
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si niitä. Opiskelijoiden tehtävänä oli tuoda lammas kerrallaan kerittäväksi ja pakata villat myyntikuntoon.
Työllistymisnäkymät maatiloille ovat kohtuullisen hyvät. Työllistyminen riippuu kuitenkin opiskelijan taitotasosta.
Lounastin campuksen ravintolassa. Ravintola oli aika meluisa, mutta muuten aika samanlainen tarjonta kuin
päärakennuksen isossa ruokalassa Chichesterissä. Lounaan jälkeen tutustuin hevosalaan (Equine). Sitä esitteli LA. Tänä vuonna ykkösvuosikurssilaisilla ei juuri ollut tuen tarvetta. Näin opiskelijoita pesemässä hevosia ja niiden varusteita sekä ratsastamassa. Yksi ryhmä suunnitteli seuraavalle viikolle esteratsastusnäytökseen asuja. Alalla käytännön opiskelua on noin 60% ja teoriaa 40%. Työllistymisnäkymät ovat kohtalaiset, jos on valmis tekemään kaikenlaista työtä.
Toisin kuin Suomessa, opiskelija ei välttämättä jatka ykköstasolta kakkoselle. Hän voi tässä (ja muissakin
vaiheissa) yrittää saada työpaikan. Tai joskus siirrytään alemmalle kakkostasolle. Opintojen päätyttyä menestyksellisesti, opiskelija voi jatkaa esimerkiksi yliopistossa vaikkapa hevosalaa. Osa opiskelijoista hankkii
opettajan pätevyyden ja palaa entiseen collegeensa.11
Brinsbury’yn on perustettu Hair & Beauty ja Motor Vehicle –linjat sen jälkeen, kun College’t yhdistyivät.12

9. Paper work
Opetussuunnitelmat (Curriculum), kurssien tavoitteet, tutkinnot (Qualifications) ja testit tulevat Chichester
College’lle OCR:ltä (Oxford Cambridge and RSA Examinations). Britanniassa on muitakin vastaavia yksityisiä
instituutioita, joista College voisi ostaa nämä palvelut. Esimerkiksi opetussuunnitelmasta College maksaa
OCR:lle 100£/opiskelija. Opetussuunnitelmien ja muunkin osalta OCR kuuntelee myös Collegea. Esimerkiksi
SLDD-tiimissä on Curriculum Team Manager Steve Dixon, joka OCR:n pyynnöstä lähettää heille palautteita
jne. 13 Ymmärsin, että kurssien vaatimukset muodostetaan yhteistyössä.
Opetussuunnitelman ja kurssin tavoitteiden ja vaatimusten pohjalta opettaja tekee viikkosuunnitelman
(Scheme of Work), josta ilmenevät tavoitteet, mitä teet, käytetyt menetelmät ja välineet. Joka tunnin tavoite on opettajalla kirjallisena. Opiskelijatietojärjestelmä on sähköisenä kuten meilläkin. Opettaja antaa neljä
kertaa vuodessa kurssiraportit tiimin johtajalle. Käytössä on kolmivärisysteemi. Vihreä tarkoittaa, että kaikki
on kunnossa. Punainen tarkoittaa, ettei opintoja voi jatkaa. Kolmas on varoitusväri. 14 Opiskelijat näkevät
koneelta tietonsa, eivätkä siksi saa lukuvuositodistuksia. Sen sijaan opettajat lähettävät arvioinnit opiskelijoiden edistymisestä OCR:ään. Arvioinneissa käytetään ainakin SLDD-tiimissä valokuvia todistamaan saavutetuista taidoista. OCR voi lähettää arvioinnin takaisin täydentämistä varten.15
”Paper work”, kuten he sanovat, on hyvin perusteellista ja tarkkaa. Jokaiselle lisätukea saavalle opiskelijalle
tehdään tukikysely, tuen tarpeen arviointi, tukisuunnitelma, suostumus välittää tiedot opiskelijan tuen tarpeista muulle henkilökunnalle ja luottamuksellisuuden hyväksymislomake. Tukisuunnitelmassa tuettavat
11
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asiat ja tukimuodot luetellaan konkreetisti. Tukisuunnitelman tekevät joko LA ja opiskelija tai lehtori ja
opiskelija. Se tehdään jokaiselle, joka saa tukea ja suunnitelman allekirjoittavat opiskelija ja suunnitelman
tekijä. Mukana on myös tiedot opiskelijan lääkityksestä. Suunnitelma tarkistetaan joka 6. viikko ja tarvittaessa myös muutetaan. LA kirjoittaa joka päivä tukemistaan opiskelijoista kansioon mitä on tehty ja miten
mennyt.

10. Yhteenvetoa
Chichester College oli tavoitteideni kannalta loistava valinta kohteeksi, koska siellä opiskelijan tukemiseen
oli panostettu kovasti. Koin jaksoni todella antoisaksi. Pääperiaatteena minulla oli yrittää löytää sellaisia
hyviä käytänteitä, joita voisimme muokata omaan käyttöömme Jedussa.
Ensimmäinen päätavoitteeni oli tutustua ja saada virikkeitä valmentavaan ja kuntouttavaan opetukseen.
Sitä vastaavaan Foundation ohjelmiin, joita SLDD-tiimi järjesti, tutustuinkin koko jakson lähes kaikki iltapäivät. Olin suurimmaksi osaksi mukana oppitunneilla ja sitä kautta tutustuin opettajiin, Learning Assistantteihin ja opiskelijoihin. Jälkikäteen arvioituna olisi ollut hedelmällisempää, jos olisin loppuajasta ollut vähemmän luokissa ja saanut enemmän aikaa keskustella kahden kesken opettajien ja muiden toimijoiden kanssa.
Sain kuitenkin tietoa opetussuunnitelmista, arvioinnista, opiskelijan tukemisesta ja näihin liittyvästä paperityöstä. Opetusmenetelmiin ja –materiaaleihin tutustuminen jäi sattumanvaraiseksi eli näin sen, mitä tunneilla käytettiin. Työelämäkokemusten järjestäminen oppilaitoksessa (kts. luku 5.3.) on ollut myös meillä
keskustelussa. Työharjoittelupaikkojen saaminen varsinkin työhön ja itsenäiseen elämään valmentavassa
koulutuksessa on haasteellista myös meillä. Collegessa oli ensi lukuvuodeksi Options-ravintolan lisäksi kehitteillä tähän tarkoitukseen kaupan perustaminen. He valmistaisivat itse myytävät tuotteet ja hoitaisivat
kaupan.16 Voisimme kehittää jotain tältä pohjalta myös Haapaveden valmentavassa ja kuntouttavassa. Ajatuksia ja toivottavasti myös keskustelua herättää järjestelmällinen annetun tuen kirjaaminen joka päivä ja
arviointi kuuden viikon välein. Voisimme keskustella myös suurempien kokonaisuuksien ja projektien muodostamisesta useita ”oppiaineita” yhdistämällä.
Toisena tavoitteenani oli tutustua tuen tarpeessa olevien opiskelijoiden (hojks) tukemiseen tutkintotavoitteisessa koulutuksessa sekä tässä työssä käytettyihin asiakirjoihin ja lomakkeisiin. Mielenkiintoista oli tutustua Additional Support tiimin toimintaan. Kunnioitusta herätti niin tiimin koko (160 henkilöä) kuin toiminta
käytännössä. Tuki oli hyvin johdonmukaista, järjestelmällistä, suunnitelmallista ja arvioitua. Sain kaikki käytetyt lomakkeet ja annan mielelläni niistä tietoa ja kopioita. Tuen piirissä oli opiskelijoista 10 prosenttia.
College otti vastaan opiskelijoita, joilla oli tuen tarvetta ja järjesti heille myös lisätukea. Opetusryhmissä oli
esimerkiksi autismin kirjon ja Asperger-oireyhtymän piiriin kuuluvia opiskelijoita. Samoin aisti- ja liikuntavammaisia opiskelijoita näkyi paljon. Tuen järjestämiseen suhtauduttiin itsestäänselvyytenä. Kysymyksiini
vastattiin toistuvasti: ”Mutta siellähän on tukea tarvitseva opiskelija/opiskelijoita, tuleehan tukea järjestää.” Tärkeänä pidän sitä, että opiskelijalle järjestettiin lisätukea samanaikaisesti, kun kurssi oli menossa ja
sitä, että tukihenkilöstö oli erikseen. Ankaran testijärjestelmän vastapainona oli se, että opiskelija sai tarvitsemansa tuen ja tukea jatkettiin, kunnes opiskelija sai kurssin suoritettua. Yllätys oli myös oppivelvollisuuskoulutuksen (kts. luku 7) järjestäminen ja mittava yhteistyö oppivelvollisuuskoulun kanssa (kts. luvut 5.3 ja
7). Myös meillä tuntuisi tällaiseen olevan tarvetta ainakin suurimpien perhekotien tiimoilta. Mielenkiintoi-
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nen oli myös henkilöstökoulutuksen suuntaaminen tuen tarpeessa olevien opiskelijoiden tukemisen edistämiseen (kts. luku 3) sekä onlinessa olevat materiaalit ja Inspiration-ohjelma (luku 6.2.).
Varsinaisesti HOJKS-lomaketta (Individual Education Plan/Individual Learning Plan) ei Collegessa käytetty
vaan se oli oppivelvollisuuskoulun käytänteitä. Tuen antamiseen liittyvät asiakirjat olivat: kysely tuen tarpeesta, tuen tarpeen arviointi, hyväksytty tukisuunnitelma, suostumus välittää tiedot opiskelijan tuen tarpeista muulle henkilökunnalle ja luottamuksellisuuden hyväksymislomake. Yhteistyö edellisen koulun, vanhempien ja muiden toimijoiden kanssa alkoi tuen tarpeessa olevan opiskelijan osalta hyvissä ajoin (osalla jo
kaksi vuotta ennen opintojen alkua) ja viimeistään hakua seuraavassa haastattelussa.
Kolmas tavoitteeni oli parantaa monikulttuurisia ohjausvalmiuksiani ja kielitaitoani. Koko jakso oli aikamoinen hyppy monikulttuurisuuteen. Ohjausvalmiudet ja kielitaito paranivat sen, mitä ne näin lyhyessä ajassa
voivat. Mielelläni ottaisin vastaan tehtäviä, joissa voisin näitä valmiuksiani hyödyntää. Sikäläiseen kulttuuriin tuntuivat kuuluvan kohteliaat käytöstavat ja ystävällisyys. Ne näyttivät ulottuvan kaikkiin väristä, iästä,
sukupuolesta tai kyvyistä riippumatta. Niin opiskelijat kuin henkilökuntakin alkoivat heti tervehtimään ja
kyselemään kuulumisia, kun olin kerran ollut ryhmässä mukana. Toivoisin, että mekin joskus pääsisimme
siihen, että opiskelijamme menisivät oma-aloitteisesti jututtamaan ulkomaalaisia vierailijoita kuten tapahtui. Kohteliaiden tapojen lisäksi omaksumisen arvoista olisi mielestäni suhtautuminen työntekoon. Tavallinen kysymys työtehtävän suorituksen jälkeen opettajalta tai ohjaajalta oli: ”Did you enjoy?” ja vastaus oli
yleensä myönteinen.
Voin suositella lämpimästi Chichester Collegea niin opettajien, muun henkilökunnan kuin opiskelijoidenkin
työelämä- ja muuksi tutustumisen kohteeksi. College on niin iso ja järjestelmät niin erilaisia, että tutustumista ja oppimista riittää. Opiskelijoille College on myös turvallinen työssäoppimiskohde. Ohjaus ja vastaanotto on järjestetty hyvin ja käytettävissä on suomenkielinen Kaarina May, eikä Chichesterissä ole suuren kaupungin houkutuksia.

