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YANZU 言祖
Kiinan kieltä lukioissa
Kansainvälistymisen kehittämishanke (OPH)
Kieltenopetusta uudistava ja erityisesti
kansallisen kielivarannon turvaamiseen
tähtäävä toiminta

Kiinan kielen opiskelun vakiinnuttaminen lukioissa,
hankkeen yleisiä tavoitteita
• Kolmas toimintavuosi, hanke alkoi syksyllä 2011
• Kiinan kielen ja kulttuurin opetuksesta
kiinnostuneet lukiot verkostoksi
• Opetussuunnitelma kiinaan A2- ja B3-kielenä
• Kiinan kielen opettajien pedagogisen osaamisen
lisääminen
• Opetusmateriaalin kartoittaminen (ja laatiminen)
• Kiinan kieli ylioppilastutkinnon lyhyen kielen
kokeeksi
- välitavoite kielikoe

• Opiskelijoiden kannustaminen kiinan kielen
opiskeluun ja kiinan kielen opinnoissa

Hankkeen saavutuksia
• Lukioiden kiina-verkosto luotu ja laajentunut (18 lukioita)
• Opetussuunnitelmatyöryhmä perustettu
- B3-kiinan ops (kurssit 1-8) suunniteltu
- haettu malleja Ranskasta ja Ruotsista, tietoa jaetaan
hankkeen internetsivuilla
• Järjestetty yhteensä 7 seminaaria (tämänpäiväinen mukaan
luettuna)
• Yanzu-hankkeen aloitteesta kiinan ja japanin didaktiikan
täydennyskoulutus yhteistyössä Palmenian kanssa, marraskuu
2013 – lokakuu 2014
• Peruskoulujen kiina-hanke (POP kiinaa: perusopetukseen
kiinaa) alkanut syksyllä 2013 Yanzu-hankkeen avustuksella
• Kotisivu (www.yanzu.fi) sekä keväällä 2013 avattu
Facebook-sivu aktiivisina tiedonvälityskanavina

Hankkeen toimintavuosi 2013-2014
• Verkosto avoin uusille jäsenille
• Opettajienkoulutus Palmenian kanssa
• Yhteistyö Ippo-hankkeen ja POP kiinaa -hankkeen sekä
sidosryhmien kanssa (hankkeiden yhteisseminaarit 8.11.2013 ja
9.5.2014)
• www-sivut, Facebook, kiinan- ja englanninkielisen sisällön
lisääminen, sisällöllinen laajentaminen
• Malleja Euroopasta ja eurooppalainen yhteistyö (seminaarit
Ranskassa ja Ruotsissa, pohjoismainen yhteistyö)
• oppimateriaaliasiat (ops-ryhmän tapaaminen joulukuussa 2013,
oppimateriaalia kartoitettu)
• kilpailu opiskelijoille (”Kiinalaisia kiemuroita”, tällä hetkellä
käynnissä, toteutettiin myös lv. 2012-13)

Yanzu ja eurooppalainen yhteistyö
• Yanzun seminaareissa kansainvälisiä vieraita (Hollannista, Ranskasta ja
Ruotsista)
• Yanzun ops-työryhmän matka Pariisiin huhtikuussa 2013, raportit
hankkeen kotisivulla (yhteyshenkilö professori Joël Bellassen)
• Konferens om kinesiska i grund- och gymnasieskolan Tukholmassa
joulukuussa 2013 (konferenssissa Yanzu-hankkeen esittelyä,
konferenssiraportit Yanzun kotisivulla) (yhteistyötaho Ruotsin
Skolverket)
• Ensimmäinen eurooppalainen kiinanopettajien koulutusseminaari
Pariisissa 23.-24.1.2014 (Yanzu-hankkeen edustus kutsuttiin mukaan,
järjestäjänä Ranskan kiinanopettajien yhdistys, koollekutsujana prof.
Bellassen)

Pohjoismainen yhteistyö
• Yanzu-koordinaattori kutsuttiin Uppsalaan maaliskuussa 2014
keskustelemaan pohjoismaisen (Ruotsi-Norja-Suomi)
yhteistyöhankkeen toteutuksesta sekä esittelemään Yanzu-hanketta
28.3. järjestetyssä seminaarissa
(yhteistyötahot Ruotsin Fortbildningsavdelningen för skolans
internationalisering vid Uppsala universitet ja Norjan Nasjonalt
senter for fremmedspråk i opplæringen)
Taustalla kontaktit, jotka luotu joulukuisessa konferenssissa
Tukholmassa.
Yanzu-hankkeen verkostoa pidetään pohjoismaisittain
ainutlaatuisena!
Suunniteltu Erasmus+ -hanke ei vielä toteutunut, mutta yhteistyö
jatkuu.

Miten kiinasta (ja Yanzusta) tulisi vielä
enemmän POP? (aka. Yanzu ja some)

• Facebook-sivu tehokas tiedotuskanava Yanzun omille sekä
muille Kiina-aiheisille uutisille ja tapahtumille. Muu sosiaalinen
media myös haltuun? Twitter?

• Oma sosiaalisen median kontaktoitumis- ja kohtaamispaikka
kiinaa opiskeleville ja opiskelusta kiinnostuneille nuorille?
”Näin kiinasta tuli minulle POP”-työpajan anti iltapäivän
loppukeskustelussa!
• Facebook-sivulla seuraajia 73 (tilanne 5.9.), päivitysten
tavoittavuus yleensä 50-100 käyttäjän välillä
•

www.yanzu.fi, www.facebook.com/yanzukiinankieltalukioissa

Rahoitus

Kokonaisbudjetti 2013 – 2014
36 667 e
OPH:n avustuksen osuus 22 000 e (60%)
Mukana olevien koulujen omarahoitusosuus 14 667 e (40%)
- Lv 2011 – 2012 OPH:n avustus 25 000 e
- Lv 2012 – 2013 28 000 e

