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Näkövammaisen maahanmuuttajan suomen kielen opiskelu
- vinkkejä opiskelijalle ja opettajalle



Tässä tekstissä esitellään näkövammaisen henkilön vieraan kielen opiskeluun liittyviä haasteita ja pulmien ratkaisumahdollisuuksia. Yksityiskohtaista tietoa eri palveluiden, kuten henkilökohtaisen avun tai apuvälineiden, saamisen kriteereistä löytyy Vammaisen maahanmuuttajan palveluoppaasta (katso www.tukikeskushilma.fi/materiaali" www.tukikeskushilma.fi/materiaali), joten niitä ei tässä oppaassa käsitellä. 

Suomen kielen opintoja suunnitellessaan näkövammainen maahanmuuttaja joutuu pohtimaan myös opiskelutekniikoitaan. On tärkeää löytää oman näkötilanteen kannalta sopivat työskentelytavat. Jos aiemmista opinnoista on pitkä aika tekniikoita kannattaa myös harjoitella ennen kuin joutuu tositoimiin oppitunnilla. 



OPISKELIJALLE

Mistä löytää suomenkielenkursseja? 

Käytännöllinen internetsivusto kielikurssia etsiessä on www.finnishcourses.fi" www.finnishcourses.fi. Sivustolle on koottu tietoa Helsingin ja Tampereen seutujen suomen- ja ruotsinkielen kursseista. Itselle sopiva kurssi löytyy määrittelemällä paikkakunta, lähtötaso ja kurssin erityisominaisuudet (esimerkiksi hitaasti etenevä, korkeakoulutetuille tai vain naisille suunnattu kurssi). Huomaa, että erityisesti näkövammaisille suunnattuja kursseja ei ole. Mutta sopivilla oppimateriaaleilla, opiskelutekniikoilla ja apuvälineillä opiskelu sujuu kaikilta!


Oppimateriaalit 

Osa oppimateriaaleista on sähköisessä muodossa, mutta myös paperikopioita käytetään edelleen. Sekä paperi- että sähköisessä muodossa olevia oppimateriaaleja voi pyytää etukäteen itselleen. Ne voidaan lähettää vaikkapa sähköpostitse. Mahdollisuus tutustua aineistoon kaikessa rauhassa omia apuvälineitä käyttäen tai henkilökohtaisen avustajan kanssa helpottaa opetuksen seuraamista. Ei esim. tarvitse kirjoittaa sellaisia asioita muistiin, joiden tietää löytyvän oppimateriaalista. 

Miten tehdä muistiinpanoja? 

Näkövammaisella on monia mahdollisuuksia tehdä omatoimisesti muistiinpanoja myös ilman kannettavaa tietokonetta. Kotoutumisen alkuvaiheessa tai kun opinnot eivät ole päätoimisia ei opiskelijalla mahdollisesti ole käytettävissään kannettavaa tietokonetta. Silloin pitää ottaa käyttöön toisenlaiset tavat tehdä muistiinpanoja. Omatoiminen asioiden kirjaaminen edistää oppimista.   

Kynän ja paperin sekä pistekirjoituksen lisäksi muistiinpanoja voi äänittää. Myös puhelimet, sanelimet ja äänikirjojen kuuntelulaitteet mahdollistavat muistiinpanojen tekemisen.  


Kynä ja paperi
Sopivan, riittävän, paksun ja tumman kynän valintaan kannattaa kiinnittää huomiota. 
Samoin tekstin koko pitää olla sellainen, jota todella pystyy itse lukemaan. Tekstausta on yleensä helpompi lukea kuin käsialakirjoitusta. 

Pistekirjoitus
Pistekirjoitus on hyvä tapa tehdä itse muistiinpanoja, sillä teksti on saavutettavassa muodossa ja luettavissa vaikka heti kirjoittamisen jälkeen.

Taulu ja pistin
Taulu ja pistin ovat myös pienet ja kevyet välineet mukana kuljetettaviksi. 
Pistekirjoituskoneella kirjoittaminen yleisessä opetusryhmässä ei ole suositeltavaa pistekirjoituskoneen käytöstä aiheutuvan metelin vuoksi. 

Sanelimet 
Muistiinpanot voi myös äänittää sanelemalla. Äänitettyjen muistiinpanojen käyttö ja selailu ei ole kovin sujuvaa, joten ne kannattaa  kirjoittaa jälkikäteen tekstinkäsittely-ohjelmalla tietokoneelle, pistekirjoitukseksi tai kynällä paperille. Tässä muodossa tietojen säilyttäminen ja etsiminen on helpompaa.  

Koko tunnin äänittämisestä kertyy paljon materiaalia, joten itse sanellut (kuiskaillut) muistiinpanot säästävät aikaa. Oppitunnin äänittämiseen pitää aina kysyä lupa opettajalta.  

Puhelimet ja kuuntelulaitteet
Nokia C5 puhelimessa (ja vastaavissa muissa puhelimissa) on muistikirja, johon voi kirjoittaa muistiinpanoja Talks-ohjelmaa tai muuta puheohjelmaa hyödyntäen. Eri kirjoituskerroilla tehdyt uudet muistiinpanot kertyvät allekkain, joten luettelosta voi valita haluamansa merkinnän. Kirjoitetun tekstin voi lähettää itselleen vaikka sähköpostiin, josta sen saa tekstinkäsittelyohjelmaan muokattavaksi. Muistikirja sopii hyvin lyhyehköjen merkintöjen tekemiseen.  

Plextalk linio pocket ja Victor reader stream -laitteissa on äänitystoiminto, jonka avulla voi tehdä muistiinpanoja. Äänite on mp3-muotoinen.  
Myös älypuhelimilla, eli kosketusnäyttöisillä puhelimilla, on mahdollista tehdä muistiinpanoja. Mahdollisuuksia on useita. Puhelimissa on äänitystoiminto, joten tärkeät asiat voi äänittää. 

Älypuhelimilla voi kirjoittaa monella tavalla: 
	Näytöllä voi ottaa käyttöön ns. qwerty-näppäimistön ja kirjoittaa sillä tavallisen näppäimistön tapaan. 

Käsinkirjoituksessa näytön pinnalle voi kirjoittaa sormella piirtämällä "tikkukirjaimin" tai tekstauskirjaimia käyttäen. 
Ulkoisen näppäimistön voi myös liittää puhelimeen, jolloin kirjoittaminen sujuu tavalliseen tapaan.
	Mbraille on erillinen sovellus, jonka avulla älypuhelimen näytölle saa  pistekirjoitusnäppäimistön. Tekstiä syntyy naputtelemalla pistekirjaimia näytön pintaan. 

Pistekirjoitusnäytön voi liittää älypuhelimeen. Joissakin pistekirjoitusnäytöissä on myös Braille-näppäimistö, joten kirjoittaminenkin on mahdollista. Tosin suurin osa käytössä olevista pistenäytöistä on pelkkiä lukunäyttöjä.  

Älypuhelimella kirjoitetut muistiinpanot on mahdollista lähettää omaan sähköpostiin edelleen muokattaviksi.  

Tablettilaitteet
Erilaiset tablettilaitteet ovat yleistyneet viime aikoina. Niiden avulla muistiinpanojen tekeminen ja tiedonhallinta on varsin sujuvaa. Laitteissa olevien puhe- ja suurennusohjelmien ansiosta ne soveltuvat myös näkövammaisen käytettäväksi. Erillistä apuvälineohjelmaa ei tarvita.  


Mieleen painaminen ja tehokas opiskelu

Opiskelu äänitemuotoisen oppimateriaalin avulla eroaa jonkin verran visuaalisen materiaalin käyttämisestä. Kuuloon perustuva tieto järjestyy peräkkäisiksi asioiksi. Siinä ei ole mahdollista käyttää näköön perustuvaa silmäilemistä tai hyödyntää kuvia ja kaavioita. 

Kokonaisuuksien jäsentämiseksi on usein hyödyksi tehdä itselle tiivistelmiä tärkeistä asioista. Samalla asioiden muistijälki aivoissa vahvistuu. Tiivistelmät voi joko kirjoittaa itselle soveltuvalla tavalla tietokoneella, pistekirjoituksella tai kynällä paperille. Tiivistämisen ja kertaamisen voi tehdä myös mielikuvaharjoituksena. Sekin edistää oppimista.    
 
Opiskelu näkövammaisena on siis mahdollista myös yleisissä opetusryhmissä. Saattaa olla, että jotkin asiat pitää tehdä hiukan eri tavalla tai eri järjestyksessä. Kaikkea sitä, minkä muut opiskelijat tekevät oppitunnilla ei näkövammaisen ehkä ole mahdollista tehdä samaan aikaan. Voi joutua tutustumaan aineistoon etukäteen tai tekemään jonkin tehtävän kotona jälkikäteen kun kaikki omat apuvälineet ovat siellä käytettävissä. 
Pistekirjoituksen opiskelu
Pistekirjoituksen opiskelu vaatii sekä aikaa että ainakin aluksi ohjaajan tukea. Edistyminen opinnoissa on hyvin yksilöllistä. Vaatimattomammastakin pistekirjoitustaidosta on  hyötyä, sillä se mahdollistaa omatoimisen kirjoittamisen ja lukemisen.  Tämä on erityisen tärkeää vieraan kielen oikeinkirjoituksen oppimisessa.

Pistekirjoitusta voi opiskella:
- Näkövammaisten Keskusliiton  kuntoutuskursseilla 
- Yksilöohjauksessa alueellisen pistekirjoitusohjaajan tuella 

Opiskelumahdollisuuksista tarkemmin:
http://www.nkl.fi/fi/etusivu/palvelut_nakovammaisille/lukeminen/pistekirjoitus/opiskelu


Apurahat

Näkövamman vuoksi aiheutuviin ylimääräisiin kuluihin voi hakea apurahaa. Sosiaalitoimelta voi myös tiedustella korvattaisiinko näkövamman vuoksi tarvittavia pistekirjoitukselle tuotettuja oppimateriaaleja. Kuntien käytännöt vaihtelevat. On suositeltavaa tiedustella ja mielellään saada myös päätös asiasta tai ainakin kirjallinen vastaus kysymykseen. Sosiaalitoimen kielteinen päätös on hyvä liittää apurahahakemukseen, koska siten apurahoja myöntävät tahot voivat vakuuttua siitä, että muut mahdollisuudet rahoituksen saamiseksi on selvitetty. Apurahoilla on tarkoitus tukea toimintaa, johon ei ole mahdollista saada rahoitusta muualta.  

Lisätietoja apurahoista:
www.nkl.fi/fi/etusivu/toiminta/apurahoja/nvsaatio
www.sokeainystavat.fi

Yleinen kielitutkinto

Suomen kansalaisuuden edellyttämään suomen tai ruotsin kielen kielitutkintoon osallistuva näkövammainen voi tarvita erityisjärjestelyjä suoriutuakseen tehtävistä. Kysymykseen voivat tulla pidennetyt tauot kuullunymmärtämistehtävässä, tehtävät sopivassa muodossa esim. suurennettuna tekstinä tai sähköisessä muodossa ja lisäaika tehtävien tekemiseen. 

Lisäajan tarkoituksena on kompensoida näkövammasta aiheutuvaa työskentelyn hidastumista. Apuvälineiden kanssa työskentely vie enemmän aikaa ja heikkonäköisen lukunopeus on yleensä huomattavasti hitaampi kuin normaalisti näkevän henkilön lukunopeus. 

Kielitutkinnon erityisjärjestelyjä pitää anoa hyvissä ajoin etukäteen. Anomuksen tueksi tarvitaan yleensä lausunto näkövamman aiheuttamista vaikeuksista.  Mm. NKL koulutussuunnittelija voi olla avuksi kielitutkinnon erityisjärjestelyihin liittyvissä asioissa. 
	
OPETTAJALLE

Näkövammainen opiskelija seuraa opetusta kuuloaistinsa avulla ja tekee muistiinpanot kuulemansa perusteella, joten opettajan pitäisi puhua esittämänsä oppimateriaalin olennainen sisältö. 

Joillakin opiskelijoilla saattaa olla mukanaan henkilökohtainen avustaja, joka auttaa häntä osallistumaan opetukseen. Kaikilla ei kuitenkaan avustajaa ole. Opiskelun tulisi olla mahdollista myös ilman henkilökohtaista avustajaa. 

Näkövammaisen opiskelijan osallistumista helpottaa, jos hän saa materiaalit 
etukäteen ja voi tutustua niihin kotona omia apuvälineitään käyttäen. Jos opetuksessa käytetään oppikirjaa, se helpottaa opetuksen seuraamista. Pitää vain sopia mitkä sivut ovat seuraavan tunnin aineistoa. 

Etukäteen käytettävissä oleva materiaali mahdollistaa myös tehtävien tekemisen ennen oppituntia, mikäli opiskelija haluaa niitä tehdä. Näin mahdollistuu myös kirjan tehtävien skannaaminen. Kirjassa vastauksia varten varattu tila on usein varsin pieni, joten saattaa olla helpompaa kirjoittaa vastaukset tietokoneella tekstinkäsittelyohjelmaa käyttäen. Näin vastaukselle saa tarpeeksi tilaa. Printatun tekstin lukeminen on todennäköisesti helpompaa oppitunnilla kuin pieneen tilaan kynällä kirjoitetun tekstin. 


Miten opettaja voi huomioida ryhmässä olevan näkövammaisen opiskelijan: 

	Lukemalla taululle kirjoitettavan aineiston ääneen. 

Puhuttelemalla opiskelijaa nimeltä, koska näkövammainen ei näe katsekontaktia voidakseen siitä päätellä kenelle opettaja kysymyksensä esittää. 
Pari- tai pienryhmätyöskentely voi olla ratkaisu joidenkin tehtävien tekemiseen. Näin näkövammainen voi osallistua keskusteluun/vastauksen pohdintaan ainakin jollakin tavalla, vaikka hän ei itse näkisi tai ehtisi lukea tekstiä. 
Jos tuntuu tarpeelliselta, voi näkövammainen opiskelija sijoittua eri kerroilla eri ryhmiin. 
Tehtävien ratkaisut voi antaa paperilla heikkonäköiselle opiskelijalle tai lähettää sähköpostitse sokealle opiskelijalle, jotta hän voi itse korjata kirjalliset harjoituksensa, ellei tehtävien tarkistamiseen ole oppitunnilla aikaa. 
Kuvamateriaali on monelle heikkonäköisellekin hankalaa. Vaikka näkisi tekstiä, voi olla vaikea hahmottaa kuvasta mitä se esittää. Esim. uutta sanastoa käsiteltäessä (kuvien nimeämistehtävät yms.) on tärkeää oikeita vastauksia käsiteltäessä tuoda suullisesti esiin sana ja sen käännös. (Ei esim. näin: ”kohtaan kolme tulee vaihtoehto d”.) Yhteisessä käsittelyssä on mahdollista oppia sanastoa ilman kuviakin.   
Erilaisissa harjoituksissa on tärkeää ottaa näkövammainen opiskelija mukaan ja antaa hänen vuorollaan osallistua tunnin kulkuun yhdenvertaisesti muiden kanssa.  Pelkkä "kuunteluoppilaana" oleminen ei ole järkevää ajankäyttöä, eikä edistä oppimista. 
Opiskelijan kanssa kannattaa keskustella osallistumisen tavoista, sillä käytettävissä olevat apuvälineet tai muut yksilölliset seikat vaikuttavat siihen mitä hänen on mahdollista tehdä oppitunnilla.  

Jos tuntuu siltä, että opiskelija tarvitsee runsaasti henkilökohtaista ohjausta saattaa henkilökohtaisen avustajan mukanaolo olla tarpeen. 



MATERIAALIT
Oppimateriaalit 

Celia-kirjasto
Celia-kirjasto tuottaa yleensä vain tutkintovaatimuksiin kuuluvat oppikirjat, joten muut opiskelijat joutuvat usein turvautumaan muihin keinoihin oppimateriaaleja saadakseen. 
Kannattaa kuitenkin selvittää löytyykö tarvittavia kirjoja Celia-kirjastosta. Oppikirjoja voi ostaa Oppari-verkkokaupasta. www.celia.fi


NKL:n lukupalvelu
Näkövammaisten Keskusliiton (NKL) vapaaehtoinen lukupalvelu tuottaa Daisy-äänitteiksi näkövammaisten tarvitsemia materiaaleja. Luetettavalle materiaalille voi antaa lukuohjeet.  
Lisätietoja lukupalvelusta: http://www.nkl.fi/fi/etusivu/palvelut_nakovammaisille/lukeminen/luettavaa


Kustantajien tuottamat materiaalit
Kustantajat tuottavat monista oppikirjoista CD-levyn, joka sisältää oppikirjan tekstikappaleet. Tätä maksullista materiaalia voivat näkövammaisetkin hyödyntää. 
 

Skannaaminen
	Vieraiden kielten kirjoitusasun oppiminen on tärkeää, joten pelkkä äänite ei yleensä riitä. 
Kielioppia, sanastoja tai tehtäviä voi skannata, jos käytettävissä on tietokone. Lukeminen suurennusohjelmalla tai pistenäytöltä saattaa olla toimiva ratkaisu. Sen sijaan ruudunlukuohjelmalla luettaminen kirjain kirjaimelta on epäkäytännöllistä.


Materiaalit pistekirjoituksella 
NKL:n kirjapaino tekee myös yksityishenkilöiden aineistoja pistekirjoitukselle.
Esimerkiksi kielioppi tai sanastot pisteillä voivat helpottaa huomattavasti vieraan kielen opiskelua. Pisteitettävä materiaali tulee toimittaa kirjapainoon sähköisessä muodossa.  

Kirjapainopalvelu yksityisille näkövammaisille:

http://www.nkl.fi/fi/etusivu/palvelut_nakovammaisille/lukeminen/pistekirjoitus/kirjapainopalvelut_nv" http://www.nkl.fi/fi/etusivu/palvelut_nakovammaisille/lukeminen/pistekirjoitus/kirjapainopalvelut_nv





MENESTYSTÄ OPISKELUUN JA OPETTAMISEEN!





 Koulutussuunnittelija Eeva-Liisa Koskinen 
 Näkövammaisten Keskusliitto
 Puhelin 		(09) 3960 4573
 Sähköposti 	eeva-liisa.koskinen@nkl.fi



Koordinaattori Johanna Warius 
Vammaisten maahanmuuttajien tukikeskus Hilma
Puhelin 	050 300 2501 
Sähköposti 	johanna.warius@tukikeskushilma.fi


