Kiinaa meillä ja muualla

Yanzu- ja POP kiinaa -hankkeiden yhteisseminaari

Hotel Arthur 6.2.2015
Hankekoordinaattori Veli-Matti Palomäki

Kiinaa meillä ja muualla
9:30-10:00 Yanzu- ja POP kiinaa -hankkeiden alustus
-Veli-Matti Palomäki, Yanzu-hankkeen koordinaattori
-Mika Lintujärvi, POP kiinaa -hankkeen koordinaattori
10:00-10:50 Teaching Chinese in Swedish Schools
-Hanna Sahblerg, Centre for Professional Development and Internationalisation in Schools,
University of Uppsala

11:00-12:00 Keskustelua mahdollisista kiina B3 –opetussuunnitelman perusteista
-Opetusneuvos Paula Mattila, Opetushallitus
12:00-13:00 Lounas
13:00-13:30 Keskustelu opetussuunnitelmista jatkuu

13:30-14:15 Eurooppalainen kiinan kielen opetuksen yhteistyö (European cooperation in
Chinese language teaching)
-Pia Näsman, Meilahden ala- ja yläaste / Suomen kiinanopettajat ry
14:15-15:00 Sähköiset oppimateriaalit kiinan kielen opetuksessa

-Pia Näsman, Meilahden ala- ja yläaste / Suomen kiinanopettajat ry
15:00-15:30 Loppukoonti ja iltapäiväkahvit

YANZU 言祖 - 高中汉语
Kiinan kieltä lukioissa
Chinese in Upper Secondary Schools
Kansainvälistymisen kehittämishanke (OPH)
Kieltenopetusta uudistava ja erityisesti kansallisen
kielivarannon turvaamiseen tähtäävä toiminta
National level project funded by the Finnish National
Board of Education and coordinated by the Vaskivuori
Upper Secondary School (Vantaa)

Hankkeesta ja tavoitteista / About the Project and Our Aims
• Neljäs toimintavuosi, hanke alkoi syksyllä 2011
• Kiinan kielen ja kulttuurin opetuksesta kiinnostuneet
lukiot verkostoksi
• Opetussuunnitelma kiinaan B3-kielenä
• Kiinan kielen opettajien koulutus ja pätevöitymisen
mahdollistaminen
• Opetusmateriaalin kartoittaminen (ja laatiminen)
• Kiinan kieli ylioppilastutkinnon lyhyen kielen
kokeeksi
- välitavoite kielikoe ?

• Opiskelijoiden kannustaminen kiinan kielen
opiskeluun ja kiinan kielen opinnoissa

The Story So Far…
• Lukioiden kiina-verkosto luotu ja laajentunut (19 lukioita)
• Opetussuunnitelmatyöryhmä perustettu
- B3-kiinan ops (kurssit 1-8) suunniteltu
- haettu malleja muualta Euroopasta, tietoa jaettu hankkeen
internetsivuilla ja seminaareissa
• Järjestetty yhteensä 8 seminaaria (tämänpäiväinen mukaan
luettuna)
• Yanzu-hankkeen aloitteesta kiinan ja japanin didaktiikan
täydennyskoulutus yhteistyössä Palmenian kanssa, marraskuu
2013 – lokakuu 2014
• Kaksi muuta kielihanketta (IPPO ja POP kiinaa)
käynnistyneet Yanzu-hankkeen esimerkillä ja avustuksella
• Kotisivu (www.yanzu.fi) sekä keväällä 2013 avattu
Facebook-sivu aktiivisina tiedonvälityskanavina
(FB-sivulla 95 seuraajaa, 5.2.2015)

Poimintoja tapahtumista 2014-2015
• Toista kertaa toteutettuun ”Kiinalaisia kiemuroita” –kilpailuun
osallistuttiin keväällä 2014 peräti 56 kilpailutyöllä
• Opettajien täydennyskoulutus Palmenian kanssa saatettiin
päätökseen lokakuussa 2014
• Osallistuminen Pro Lukio –tapahtumaan 6.11.2014 & Kiinalaisen
uudenvuoden suurtapahtumaan jälleen 18.2.2015
• Hyvin suosittu elokuva- ja ravintolailta lukiolaisille järjestettiin
13.11.2014 (elokuvateatterissa 57 paikkaa, halukkaita olisi ollut
vielä paljon enemmän) – toimi mallina myös Ippo-hankkeelle
• Yhteistyö POP kiinaa -sisarhankkeen kanssa (yhteisseminaarit
9.5.2014 ja 6.2.2015)
• Suunnitteilla vielä keväällä: Kiinalaisia kiemuroita –näyttely,
toinen seminaari toukokuussa ...

Päteväksi kiinan kielen opettajaksi
• Helsingin yliopistossa on nyt (alkaen lv. 2014-2015) mahdollista
pätevöityä kiinan ja japanin aineenopettajaksi (!)
• Pätevöityminen mahdollista ensimmäistä kertaa Suomessa
• Itä-Aasian tutkimuksen maisteriopintojen
suuntautumisvaihtoehto
• Opinnoissaan loppusuoralla olevien ja aiemmin
valmistuneiden opinnot arvioidaan yksilöllisesti, täydentävät
opinnot mahdollisia
• Pätevöitymiseen vaaditaan aina myös suoritetut opettajan
pedagogiset opinnot (60 op)
• Myös pro gradu -työn tulisi olla kieleen liittyvästä aiheesta –
tosin, erityisen laajat kieliopinnot voivat korvata tämän?
• Katso lisätietoja esim. Yanzun sivuilta: ”Opettajille” 
”Kiinan opettajien koulutus ja kelpoisuusehdot”

Yanzu edustaa Pro Lukio –tapahtumassa 6.11.2014

Yanzu-koordinaattori vierailemassa Jinanissa
1.9.2014

