OPETTAJAHARJOITTELIJA ULKOMAILLE (2 paikkaa)
Onko haaveenasi opettaa suomen kieltä ulkomaalaisille? Etsitkö tilaisuutta
työskennellä kansainvälisesti suomen kielen opettajana? Tule kanssamme
luomaan kansainvälisille opiskelijoille mahdollisuuksia opiskella ja työskennellä
Suomessa!
Edunation on vuonna 2017 perustettu suomalainen koulutusvientiyritys. Autamme
opiskelijoita ympäri maailmaa kehittämään akateemisia taitoja ja hakemaan
yhteistyössä kanssamme toimiviin ammatti- ja korkeakouluihin Suomessa ja
Euroopassa. Etsimme nyt kahta suomen kielen opettajaharjoittelijaa Keniassa
lähiopetuksena järjestettävälle kolmen kuukauden suomen kielen alkeiskurssille.

Työnkuva
Suomen kielen opettajaharjoittelijana opetat suomen kielen alkeita paikallisille
opiskelijoillemme. Oppitunnit järjestetään lähiopetuksena Eldoretin kaupungissa
Keniassa. Lisäksi opiskelijat tekevät itsenäisiä tehtäviä verkko-oppimisalustalla. Kurssista
vastaava suomen kielen opettajamme valmistelee kurssin opetussuunnitelman ja
kurssimateriaalit sekä tarjoaa opettajaharjoittelijoille säännöllistä ohjausta verkon
välityksellä. Suomen kielen opettajaharjoittelijana tehtävänäsi on
•

valmistella innostavia ja oppijalähtöisiä opetustuokioita yhdessä
harjoittelijakollegasi kanssa

•

tukea opiskelijoiden kielitaidon kehittymistä ja tarjota välitöntä palautetta

•

kurssin aikana
tukea opiskelijoita itsenäisten verkkotehtävien kanssa

Mitä toivomme sinulta?
Tämä harjoittelupaikka on erinomainen mahdollisuus suomen kielen opettajaksi
opiskelevalle saada kansainvälistä työkokemusta alalta ja tutustua suomi vieraana
kielenä -opetukseen. Toivomme sinulta intohimoa suomen kielen opettamista kohtaan
ja innokkuutta opettaa opiskelijalähtöisiä menetelmiä hyödyntäen. Lisäksi edellytämme
•
•
•
•
•
•

aiempia alan opintoja
sujuvaa englannin kielen taitoa
erinomaista kirjallista ja suullista viestintätaitoa
hyvää tieto- ja viestintäteknologian osaamista
reipasta ja kannustavaa otetta opetustyöhön
hyviä valmiuksia tiimityöskentelyyn

Aiempi työ- tai harjoittelukokemus katsotaan eduksi.

Mitä me tarjoamme sinulle?
Tarjoamme ainutlaatuisen tilaisuuden olla mukana toteuttamassa kansainvälisten
opiskelijoidemme unelmaa opiskella ja työskennellä Suomessa. Edunationilla pääset
kehittämään taitojasi suomen kielen opettajana ja suomalaisen koulutuksen
asiantuntijana. Olet osa innovatiivista ja kannustavaa työyhteisöä, jossa arvostetaan
yhteistyötä ja halua oppia uutta.
Opetusharjoittelu kestää kolme kuukautta. Harjoittelun tarkka ajankohta on
sovittavissa, mutta toiveemme on löytää harjoittelija, joka voisi aloittaa viimei stään 4.7.
Paikat täytetään heti sopivien ehdokkaiden löydyttyä.
Harjoittelusta maksetaan 1 000 €:n korvaus. Lisäksi on mahdollisuus neuvotella
korkeakoulun harjoittelutuen vaihtoehdoista.
Hae suomen kielen opettajaharjoittelijan paikkaan täyttämällä hakulomake:
https://form.jotformeu.com/71272835420351.

Lisätietoja voit tiedustella sähköpostitse suomen kielestä vastaavalta opettajaltamme
Roosa Kuusistolta (roosa@edunation.co).
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