
                                                                                                                 
  

 

Opetushallituksen yhteistyöhanke Aasian ja Afrikan kielet järjestää seminaarin  

DIGITALISOITUVA KIELTENOPETUS LAAJENEE AASIAAN JA AFRIKKAAN  

Aika:  Tiistai 3.9.2019 klo 10 – 16 
Paikka:  Opetushallitus, Hakaniemenranta 6, 00530 Helsinki 
 
Tilaisuuden tavoite ja kohderyhmät:  

 luodaan katsaus Aasian ja Afrikan kielten opetuksen tarpeeseen ja ratkaisuihin 
suomalaisessa yleissivistävässä koulutuksessa 

 tutustutaan arabian, japanin ja kiinan kielten opetuksen ja opiskelun toteutuksiin 
verkkopedagogiikan avulla 

 tarjotaan verkostoitumismahdollisuuksia ja yhteistyötä aihepiiristä kiinnostuneille 
rehtoreille, hallinnon edustajille, tutkijoille, opettajille ja opiskelijoille 

 
Tilaisuus on maksuton sisältäen kahvit ja lounaan. 
 

Ilmoittautuminen tästä linkistä 26.8.2019 mennessä 
Lisätietoja https://aasianjaafrikankielet.wordpress.com/ 

 

ALUSTAVA OHJELMA 

Paikka: Opetushallituksen monikäyttötila, 1. krs 

 

Päivän vetäjänä toimii johtaja Jorma Kauppinen, Opetushallitus 

 

klo 9.30 - 10.00 Aamukahvi 

 

klo 10.00 – 10.30 Seminaarin avaus ja pikaperehdytys päivän taustoihin 

Jorma Kauppinen haastattelee Aasian – Afrikan kielten hankkeen toimijat  

- Mikä on Aasian ja Afrikan kielten kysyntä ja tarjonta kouluissa tänään?  

- Mikä on etäopetuksen rooli?  

- Vastaavatko uudet opetussuunnitelmat tällaisiin kielihaasteisiin?  

Hankkeen koordinaattori Päivi Siltala-Keinänen: tilastot, rehtori Harri Korhonen: Le Zhi-

etäopetus; opetusneuvos Anu Halvari /Paula Mattila: LOPS 

 

klo 10.30 - 11.00  

Toimii! Verkko-opetuksen mahdollisuudet ja haasteet harvinaisten kielten opetuksessa 

Yliopistonopettaja Leena Hiltunen, Jyväskylän yliopisto 

klo 11.00 – 11.10  

Kommenttipuheenvuoro rehtori Juha Kivioja, Etelä-Tapiolan lukio 

11.10 – 11.20  

Yleisön kysymyksiä  

 

 

 

 

https://www.webropolsurveys.com/Answer/SurveyParticipation.aspx?SDID=Fin1791036&SID=16e295bf-cf64-4423-95cd-3b2672c909a8&dy=1457402107


                                                                                                                 
  

 

klo 11.20 – 11.40  

Arabic in the U.K. schools, challenges, highlights and what has been done so far 

Ms Luma Hameed, Goldsmiths, University of London 

  

klo 11.40 – 12.00   

Kehitys vie Aasiaan. Mitä kieli- ja kulttuuriosaamisesta suomalainen talouselämä tarvitsee?  

Toimitusjohtaja Petteri Kostermaa, Suomalais-Japanilainen Kauppakamari 

 

klo 12.00 – 13.00 lounas 

 

klo 13.00 – 14.00  

Työpaja 1: Innostus ja innovointi; verkko-opetuksen mahdollisuudet eri kouluasteilla  

Työpajat:  

* arabia (Ms Luma Hameed) Creative interactions with art works: An engaging approach to   

Arabic language-and-culture learning 

 * japani (japanin kielen opettaja Tuure Puurunen) Etäkielisuihkuista virtuaalikerhoihin – 

rohkeasti visioiden tulevaan 

 * kiina (Le Zhi –hankkeen koordinaattori Heli Kari) Le Zhi – opi kiinaa etänä tai paikan päällä! 

 

Iltapäiväkahvi haetaan toisen työpajan lomassa 

 

klo 14.00 – 15.00  

Työpaja 2: Katsauksia verkko-opetuksen käytäntöön  

Työpajat:  

*arabia (arabian kielen opettajat Ben Hachemi Hamid ja Eeva-Liisa Leskinen) Internetin ja 

modernin teknologian hyödyntäminen arabian opetuksessa 

* japani (japanin kielen opettajat Mari Kimanen ja Tuure Puurunen) Kertomuksia 

virtuaalivallihaudoista – teknis-pedagoginen katsaus japanin etäopetukseen 

* kiina (Le Zhi –hankkeen koordinaattori Heli Kari) Le Zhi – opi kiinaa etänä tai paikan päällä! 

 

 

klo 15.00 – 15.30  

Millä eväillä eteenpäin?  

Jorma Kauppinen haastattelee ja haastaa seminaarin järjestäjiä ja yleisöä (palaute sähköisellä 

lomakkeella) 

 

klo 15.45 Seminaarin päätös – nostetaan maljat 

 

 


