Siltoja Kiinaan

Yanzu- ja POP kiinaa -hankkeiden 3. yhteisseminaari

Ressun lukio 8.5.2015
Vaskivuoren lukion rehtori Eira Kasper
Hankekoordinaattori Veli-Matti Palomäki

Siltoja Kiinaan
9:30-10:00 Yanzu- ja POP kiinaa -hankkeiden kuulumiset

-Eira Kasper, Vaskivuoren lukion rehtori
-Veli-Matti Palomäki, Yanzu-hankkeen koordinaattori
-Mika Lintujärvi, POP kiinaa -hankkeen koordinaattori
10:00-10:30 Opetushallituksen näkökulmia kiinan opetuksen nykyhetkeen ja
tulevaisuuteen Suomessa
-Opetusneuvos Anna-Kaisa Mustaparta, Opetushallitus
10:30-12:30 Koulujen Kiina-yhteistyö
-Järvenpään lukio, Ressun lukio ja Vaskivuoren lukio
Lisäksi:
-Johanna Penttilä, Helsingin yliopisto

-Kiinalaisia kiemuroita 2015: voittajan julkistaminen

12:30-13:30 Lounas ravintola Long Wallissa
13:30-14:00 ChiNet – ammatillista yhteistyötä Kiinassa ja Suomessa

-Aino-Reetta Väänänen, Suomen Liikemiesten kauppaopisto
14:00-14:30 Pekka Pellinen & Dong Li, FICEA (Finland-China Education
Association)

14:30-15:00 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
Hanketta koordinoi Vaskivuoren lukio

Hankkeesta ja tavoitteista
• 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

Mitä on tehty tähän mennessä?
• 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 9 seminaaria (tämänpäiväinen mukaan
luettuna)
• Yanzu-hankkeen aloitteesta kiinan ja japanin didaktiikan
täydennyskoulutus yhteistyössä Palmenian kanssa
•Kaksi muuta kielihanketta (IPPO ja POP kiinaa) käynnistyneet
Yanzu-hankkeen esimerkillä
• Luotu kontakteja myös ulkomaille (Ruotsi, Norja, Ranska,
Alankomaat…)
• Kotisivu (www.yanzu.fi) sekä keväällä 2013 avattu Facebook-sivu
aktiivisina tiedonvälityskanavina
(FB-sivulla 118 seuraajaa, 7.5.2015)

Poimintoja tapahtumista lukuvuonna 2014-2015
• Kolmannen kerran toteutettu ”Kiinalaisia kiemuroita” –kilpailu
(keväällä 2015 peräti 71 kilpailutyötä) ja kilpailuun perustuva
näyttely (näyttelyn”avajaiset”täällä seminaarissa!)
•Opettajien täydennyskoulutus Palmenian kanssa saatettiin
päätökseen lokakuussa 2014
• Osallistuminen Pro Lukio -tapahtumaan 6.11.2014 & Kiinalaisen
uudenvuoden suurtapahtumaan 18.2.2015
• Suosittu elokuva- ja ravintolailta lukiolaisille 13.11.2014 – toimi
mallina myös Ippo-hankkeelle
• Yhteistyö POP kiinaa- ja Ippo -sisarhankkeiden kanssa
(yhteisseminaarit 6.2.2015 ja 8.5.2015, Kiinalaisia kiemuroita,
yhteinen ops-keskustelu 5.5.2015)
•LOPS 2016: Yanzu-hanke mukana uuden ei-eurooppalaisten
kielten B3-opsin suunnittelussa

Lukuvuoden suuret uutiset: kiinan kielen
aineenopettajakoulutus ja LOPS 2016
• Helsingin yliopistossa on nyt (alkaen lv. 2014-2015) mahdollista
pätevöityä kiinan ja japanin aineenopettajaksi
• Itä-Aasian tutkimuksen maisteriopintojen suuntautumisvaihtoehto
(pätevyyteen vaaditaan aina suoritetut opettajan pedagogiset
opinnot, 60 op)
• Opinnoissaan loppusuoralla olevien ja aiemmin valmistuneiden
opinnot arvioidaan yksilöllisesti
• Ensimmäiset kiinan opettajat hakeneet pätevyyksiä
• Katso lisätietoja esim. Yanzun sivuilta: ”Opettajille”  ”Kiinan
opettajien koulutus ja kelpoisuusehdot”

• Lukioiden uuteen opetussuunnitelmaan (2016) kokonaan uusi osio
Euroopan ulkopuolisille kielille (Itä-Aasian kielet? ”Muut kielet”?)
• Kielet, joiden kirjoitusjärjestelmät poikkeavat oleellisesti
eurooppalaisista
• Erityisesti kiina ja japani
• Avoin kommentointi päättyi 6.5.

Yanzu edustaa Pro Lukio –tapahtumassa 6.11.2014

Juhlistamassa kiinalaista uutta vuotta yhdessä
HY:n ainejärjestö Karavaanin kanssa 18.2.2015

