Oppimateriaalit
Sosnetin oppimateriaaleja voi hyödyntää Sosnet-verkoston
opetuksessa. Oppimateriaalit tarjoavat kattavan lisän
opintojaksojen sisältöihin, ja niitä voi vapaasti hyödyntää
opetuksessa. Oppimateriaalit ovat sosiaalityön oppiaineen
käytössä yksiköissä valtakunnallisten yhteistyöopintojen
(verkko-opintojaksot) lisäksi.

Opintojen vaihe
Oppimateriaalit ovat käytössä lähtökohtaisesti kaikkiin opintojen
vaiheisiin, painottuen kuitenkin maisterivaiheen opintoihin. Opintojen
vaihe riippuu siitä, millaiseen kokonaisuuteen opettaja materiaalin
kytkee.

Opetusmuodot ja käyttömahdollisuudet
Osa oppimateriaaleista on kokonaan opinnollistettu 3-5 op:n
kokonaisuudeksi. Osa materiaaleista taas sisältää laajasti
luentotallenteita ja muita materiaaleja, mutta niissä ei ole esimerkiksi
opintojaksokuvausta tai valmiita oppimistehtäviä.

Oppimateriaalien sisältö
Kunkin oppimateriaalin sisältö on kuvattu
seuraavassa lyhyesti. Kuvattujen oppimateriaalien
lisäksi opetuksessa on mahdollista hyödyntää
Sosnetin yhteistyötahojen tarjoamia opintojaksoja.
Lisätietoa Sosnetin verkkosivuilta.
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Adoptio ja sosiaalityö

Introduction to Social Work in Finland 3-5 op

Sisältää perustiedot adoptiosta, sen keskeisistä
käsitteistä ja siihen liittyvistä ajankohtaisista
keskusteluista. Tutustuttuaan materiaaliin opiskelija
kykenee tunnistamaan adoption osapuolien tuen
tarpeita ja sosiaalityön mahdollisuuksia vastata niihin.
Materiaali pohjautuu tarjottavaan samannimiseen
opintojaksoon. Materiaalin tekijät ovat
Adoptioperheet ry sekä Helsingin ja Jyväskylän
yliopistot.

Vaihto-opiskelijoille tarkoitettu opintojakso.
Opintojakso sisältää tietoa sosiaalityöstä osana
sosiaaliturvajärjestelmää, lastensuojelusta,
aikuissosiaalityöstä, gerontologisesti sosiaalityöstä,
rakenteellisesta sosiaalityöstä, johtamisesta sekä
sosiaalityön professiosta, koulutuksesta ja
tutkimuksesta. Opinnollistettu opintojakso, jonka
opettamisesta kukin yliopisto vastaa itse. Tekijä Lapin
yliopisto ja DEOT (Developing online teaching in social
work in English) -hanke.

Lastensuojelun perusteet 5op
Aineopintojen opintojakso, jonka suoritettuaan
opiskelija osaa kuvata lasten oikeudet, lastensuojelun
keskeiset periaatteet sekä tunnistaa lastensuojelun
eettisiä jännitteitä. Opiskelija oppii
lastensuojelulainsäädännön lähtökohdat sekä
ammatillisen toiminnan ja lasten oikeuksien perusteet.
Opiskelija osaa paikantaa lastensuojelun
yhteiskunnallisia kysymyksiä ja käytäntöjä. Opiskelija
tunnistaa lastensuojelulain asettamia ammatillisia
velvoitteita ja osaa erottaa tarkastelussaan lasten
oikeuksien ja osallisuuden sekä perheen ja
vanhemmuuden näkökulmia. Opinnollistettu
opintojakso, jonka opettamista kukin yliopisto vastaa
itse. Tekijät Helsingin, Itä-Suomen, Tampereen ja
Turun yliopistot.

Rakenteellinen sosiaalityö
Rakenteellisen sosiaalityön kokonaisuudessa on
sisältöjä perus-, aine- ja syventävän opintovaiheen
opintoihin. Materiaalit perustuvat Rakenteellisen
sosiaalityön opintojaksoon. Tekijät Jyväskylän ja Lapin
yliopistot.

Multicultural Social Work
Materiaalipankki, joka sisältää englanninkielisiä
luentoja, tehtäviä ja kirjallisuuslähteitä, joita opettajat
voivat hyödyntää omilla opintojaksoillaan. Sisältöinä
anti-racist social work, intersectionality, migrant
experiences, inter-cultural communication, forced
migration ja family reunification. Tekijät Jyväskylän
yliopisto/Kokkolan yliopistokeskus Chydenius ja Turun
yliopisto sekä DEOT (Developing online teaching in
social work in English) -hanke.

Theories in Social Work
Materiaalipankki, joka sisältää tietoa sosiaalityön
tutkimuksesta, tutkimuksen tekemisestä ja
tutkimuksen teoreettisista suuntauksista. Luentosarja
on tarkoitettu pro gradu -vaiheeseen ja jatkoopiskelijoille. Tekijät Tampereen yliopisto ja DEOT
(Developing online teaching in social work in English)
-hanke.

