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Yhteinen toiminta alkoi 1.1.2011
• Turun kaupungin Sivistystoimiala aloitti toimintansa

nykyisessä muodossaan 1.1.2011. Tällöin yhdistyivät sekä suomen- että
ruotsinkielinen

• varhaiskasvatus
• perusopetus
• lukio-opetus
• ammatillinen koulutus
• yleissivistävä ja ammatillinen aikuiskoulutus
• Yhdistymisen tavoitteena on tarjota lapsille ja nuorille katkeamaton oppimispolku
elinkaarimallin mukaisesti päiväkodista toisen asteen koulutukseen sekä
aikuiskoulutuksen monipuoliset
koulutuspalvelut.

H

istoriaa Nykyisen kasvatus- ja opetustoimen

juuret ulottuvat pitkälle. Turku on Suomen vanhin koulukaupunki!
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Sivistystoimiala lukuina
•

koko sivistystoimialan lapsi- ja opiskelijamäärä on 40 900
1920:n (5 %) äidinkieli on ruotsi

•

kaikista lapsista ja opiskelijoista vieraskielisiä on 11 % (äidinkielenä
muu kuin suomi tai ruotsi)

•

koko sivistysstoimen henkilöstömäärä on 3740 (2011), joista kasvatusja opetustehtävissä n. 75 %

•

144 toimipaikkaa Turun kaupungin alueella

•
•
•
•
•

(2011),

joista

81 päiväkotia
41 perusopetusta antavaa koulua
10 lukiota
8 ammatillisen koulutuksen toimipistettä
4 aikuiskoulutuksen yksikköä
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KIINA-yhteistyö Turussa
ja sen kouluissa
• Kiinan opetus Turun perusopetuksessa:
•

Kuinka kauan kiinaa opetettu?
•

•

Miltä luokka-asteelta lähtien?
•

•

Kahdeksannelta eli on B2-kieli

Kuinka monta kiinan lukijaa meillä tällä hetkellä on
perusopetuksessa?
•

•

1,5 vuotta

11 oppilasta

Kuka toimii opettajana?
•

Yan Zhang
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KIINA-yhteistyö Turussa
ja sen kouluissa
• Kiinan opetusta myös Turun kouluissa äidinkielenään kiina
puhuville oppilaille
•

Saavat oman äidinkielensä opetusta osana perusopetusta.

KIINA-yhteistyö Turussa
ja sen kouluissa
•

Voiko kiinaa opiskella myös Turussa lukiossa, ja missä?
•

Kyllä; Turun iltalukiossa

•

Kiinaa on ollut mahdollista opiskella nyt 5 vuotta. Kursseja on
ollut 4 joka vuosi. Ensi vuonna säästösyistä vain kaksi. Jäljelle
jäävät jatkokurssit, joihin tulee mukaan Luostarivuoden
yläkoulussa kiinaa opiskelleita.

•
•

Opiskelijamäärä noin 20.
Opettajana on Yan Zhang. Puhuu hyvin suomea. Olemme
antaneet kiinan opetusta Adobe Connect Pron avulla Helsinkiin
Eiran aikuislukioon koko sen ajan, kun kiinaa on meillä ollut.
Alkuun laitteena oli perinteinen VIDERAn
videoneuvottelulaitteisto. Adobe on toiminut hyvin ja Yan osaa
käyttää sitä taitavasti.

KIINA-yhteistyö Turussa
ja sen kouluissa
• Turun ammatti-instituutti on ollut mukana Opetushallituksen
rahoittamassa ChiNet-verkostossa vuodesta 2006
•

Vetovastuu TAI:lla vuodesta 2009

•

8 ammatillista oppilaitosta Etelä-Suomesta

•

Jiangsun maakunta: Suzhou, Nanjing sekä Shanghai

•

•

Automaatioala, metalliala, kaupan ala, hotelli-, ravintola- ja matkailuala
sekä uusimpana peliala
Opiskelija- ja asiantuntijavaihdot, delegaatiovierailut, yhteiset
seminaarit, ammattitaitokilpailutoiminta, uusimpana yhteistyöalueena
yhteinen verkkokurssi

• Kiinalaiset Technical Visit-ryhmät opetusalalle
yhteistyössä Turku Touringin kanssa
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KIINA-yhteistyö Turussa
ja sen kouluissa
• Työväenopistossa myös kiinan opetusta
•

"Kiinaa matkailijoille" (24 h), opettajana Zu Wenli ja
kurssilaisia 15. Viime vuosina vastaava kurssi on mennyt
muinakin syksynä. (Kieliä opistossa yhteensä noin 18 20/vuosi)

•

Kiinalainen kulttuuri näyttäytyy opistossa vuosittain 2 - 3
Taji-kurssin muodossa.
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KIINA-yhteistyö Turussa
ja sen kouluissa
Turun seudun toimisto Kiinan Tianjiniin:

• Turun Seudun Kehittämiskeskuksen (TSeK) hallitus päätti perustaa
seudun toimiston Turun ystävyyskaupunkiin Tianjiniin kahden vuoden
projektina, sijaintipaikkana Euroopan Unionin Kiinan Kauppakamarin
Tianjinin toimisto.

• Toimiston tehtävänä on edistää Turun seudun ja Tianjinin alueen
yritysten ja julkisten organisaatioiden yhteistyötä ja edesauttaa uusien
liiketoimintojen syntymistä, tutkimus- ja koulutusyhteistyötä sekä
turismia. Turun seudun ja koko Suomen tunnettuuden lisääminen
Tianjinissa tavoittelee konkreettisia kiinalaisinvestointeja VarsinaisSuomeen.

• Tianjin on Turun ystävyyskaupunki ja Pohjois-Kiinan suurin
satamakaupunki. Se sijaitsee Pekingistä n. 150 km päässä Bohain
lahdella. Tianjin on tällä hetkellä yksi Kiinan nopeimmista kasvavista
alueista.

• Tarkoitus tehdä Tianjaniin vierailu vuoden 2013 syksyllä, jossa myös
Sivistystoimialan edustus.
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