Kielitietoisuus ja S2-opetustarjonnan kehittäminen
Taustatiedot

Tervetuloa vastaamaan kyselyyn!
Lyhyellä kyselyllä kartoitetaan tilannekuvaa korkeakoulujen suomi/ruotsi (S2/R2) -opetuksen tarjonnasta sekä henkilöstön osaamisen
kehittämisestä koskien kieli- ja kulttuuritietoista opetusta (mm. henkilöstö- ja täydennyskoulutus, korkeakoulupedagoginen koulutus,
muunlainen osaamisen kehittäminen). Lisäksi halutaan kartoittaa mahdollisia uudistuksia tai kehittämishankkeita teemojen tiimoilta.
Pyydämme vastaamaan seuraaviin kysymyksiin niiltä osin kuin ne ovat relevantteja omasta yksiköstänne käsin, joko
kielikeskuksen, suomen/ruotsin kielen opetuksen yksikön edustajana, korkeakoulupedagogiikan yksikön tai muun
henkilöstökoulutusta tarjoavan yksikön edustajana. Yhdestä korkeakoulusta voi siten tulla useampi vastaus.
Kartoitus on osa opetus- ja kulttuuriministeriön toimeksiannosta tehtävää selvitystä, jossa tarkastellaan opetuksen, koulutuksen
rakenteiden sekä organisaatio- ja toimintakulttuurien nykytilaa varhaiskasvatuksesta korkeakouluopintoihin. Selvityksen taustalla on
tarve saada kootusti tietoa, jota voidaan hyödyntää kehitettäessä koulutusjärjestelmää siten, että maahanmuuttotaustaisten oppilaiden
ja opiskelijoiden potentiaali saadaan käyttöön täysimääräisesti, ja jossa rakenteet, organisaatiokulttuuri ja toimintakäytännöt
mahdollistavat yhdenvertaiset edellytykset opinnoista suoriutumiseen. Selvityksen toteuttaa Owal Group oy. Yhteyshenkilönä toimii
Laura Jauhola (laura@owalgroup.com, 050 443 1841). Kiitos jo etukäteen vastauksista!

1. Vastaaja
Nimi:
Nimike:
Sähköposti

* 2. Korkeakoulu

3. Edustan
Kielikeskusta
Suomen/ruotsin kielen opetuksen yksikköä
Korkeakoulupedagogiikasta vastaavaa yksikköä
Muuta yksikköä, mitä?

* 4. Vastaan kysymyksiin koskien
S2/R2 -opetusta

Ks. kysymykset 5–12

kieli- ja kulttuuritietoisen opetuksen kehittämistä
molempia teemoja

Ks. kysymykset 13–15

Kysymykset 5-15

Kielitietoisuus ja S2-opetustarjonnan kehittäminen

Suomen/ruotsin kielen opetus toisena kielenä

Pyydämme vastaamaan seuraaviin niiltä osin kuin järjestätte koulutusta. Jättäkää väliin ne kysymykset, jotka eivät kuulu vastuualueelle.

5. Järjestämme suomi toisena/vieraana -kielenä opetusta korkeakoulussamme?

Järjestämme itse
henkilöstölle

Järjestämme
yhteistyössä muun
korkeakoulun kanssa
henkilöstölle

Järjestämme itse
opiskelijoille

Järjestämme
yhteistyössä muun
korkeakoulun kanssa
opiskelijoille

Alkava kielitaito (A1, A2)
Keskitason kielitaito (B1, B2)
Edistynyt (C1, C2)

6. Järjestämme ruotsi toisena/vieraana kielenä -opetusta korkeakoulussamme

Järjestämme itse
henkilöstölle

Järjestämme
yhteistyössä muun
korkeakoulun kanssa
henkilöstölle

Alkava kielitaito (A1, A2)
Keskitason kielitaito (B1, B2)
Edistynyt (C1, C2)

7. Jos ette järjestä suomi/ruotsi toisena kielenä -opetusta, miksi?

Järjestämme itse
opiskelijoille

Järjestämme
yhteistyössä muun
korkeakoulun
kanssa opiskelijoille

8. Kuvatkaa edistyneen kielitaitotason koulutustarjontaa ja arvioikaa sen riittävyyttä:

9. Mitä haasteita suomen/ruotsin kielen opetuksen järjestämiseen liittyy?

S2/R2-opetustarjonnan kehittäminen

10. Onko teillä käynnissä kehittämishankkeita tai -toimia opiskelijoiden ja/tai henkilöstön S2/R2-opetuksen
tarjonnan lisäämiseen tai koulutuksen kehittämiseksi?
Kyllä, liittyen opiskelijoille suunnatun S2/R2-opetuksen tarjonnan lisäämiseen
Kyllä, liittyen henkilöstölle suunnatun S2/R2-opetuksen tarjonnan lisäämiseen
Kyllä, liittyen opiskelijoille suunnatun S2/R2-opetuksen kehittämiseen
Kyllä, liittyen henkilöstölle suunnatun S2/R2-opetuksen kehittämiseen
Ei

11. Jos kehittämishankkeita tai uudistuksia on käynnissä, mihin tarpeeseen kehittämistoimilla vastataan ja
mitä tuloksia haluatte saada aikaiseksi? Voitte lähettää lisätietoa kehittämistyössä ja materiaaleista
selvityksen toteuttajalle (laura@owalgroup.com)

12. Jos kehittämistyöllä on erillisrahoitus, mikä? Pyydämme myös nimeämään kehittämishankkeen.
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Henkilöstön osaamisen kehittäminen koskien kieli- ja kulttuuritietoista opetusta (mm. henkilöstö- ja täydennyskoulutus,
korkeakoulupedagoginen koulutus, muunlainen osaamisen kehittäminen).

13. Kehitetäänkö korkeakoulussanne henkilöstön osaamista koskien
Kyllä

Ei

En osaa sanoa

kielitietoista opetusta
kulttuuritietoista opetusta

14. Jos vastasitte kyllä, kuvatkaa kohderyhmiä ja sisältöjä. Voitte liittää myös linkin sisältöihin, tai toimittaa
liitteitä selvityksen yhteyshenkilölle (laura@owalgroup.com).

15. Jos osaamista kehitetään, kuvatkaa osallistumisastetta ja kiinnostusta henkilöstön keskuudessa:

Kielitietoisuus ja S2-opetustarjonnan kehittäminen
Lopuksi

16. Vapaa sana: Mahdolliset muut terveiset kyselyn toteuttajille:

