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HAKU RUOTSIN OPETTAJIEN TÄYDENNYSKOULUTUSHANKKEESEEN DIGSKRIV (=Digitalt skrivande) 

DigSkriv-täydennyskoulutushanke on tarkoitettu lukioiden ja korkeakoulujen ruotsin kielen opettajille. Hankkeen 

päärahoittajana on Svenska kulturfonden. Hankkeen tavoitteena on kehittää opettajien valmiuksia ohjata lukio- ja 

korkeakouluopiskelijoita ruotsin kielellä kirjoittamisessa sähköisiä välineitä käyttäen. Hankkeeseen voidaan ottaa 

mukaan 5 lukion ruotsin opettajaa ja 5 korkeakoulujen ruotsin opettajaa.  Hankkeessa on mukana myös ruotsin kielen 

opettajaksi opiskelevia Turun yliopistosta.  

Hankkeen projektipäällikkönä toimii dosentti, tutkijayliopettaja Taina Juurakko-Paavola (Hämeen amk). Hankkeen 

ohjausryhmässä ovat lisäksi professori Sinikka Lahtinen (Turun yliopisto), kielipalveluiden päällikkö Tarja Haukijärvi 

(Tampereen amk) ja lehtori Heini Syyrilä (Parolan lukio).  

Hankkeen toteutuksessa avainsanoja ovat digitaalisuus ja yhteistoiminnallisuus. Pääosa hanketyöskentelystä tapahtuu 

digitaalisilla alustoilla ja sovelluksilla. Hankkeessa jokainen osallistuja kehittää omaa digiosaamistaan ohjatusti, jakaa 

oppimaansa, antaa ja saa vertaispalautetta sekä kokeilee omien opiskelijoidensa kanssa erilaisia pedagogisia ratkaisuja 

digitaalisen kirjoittamisen opetuksessa neljä kertaa koulutuksen aikana (kaksi syksyllä 2016, kaksi keväällä 2017).  

Hankkeen tarkempi toteutusaikataulu on seuraava:  

- toukokuu 2016: haku hankkeeseen 

- kesäkuu 2016: tieto osallistujaksi hyväksymisestä 

- syyskuu 2016: ennakkotehtävä Kick off –päiviin 

- syyskuu 2016: 22.-23.9.2016 Kick off –päivät (paikkana HAMK, Hämeenlinna) 

- lokakuu 2016: Kokeilu 1  

- marras-joulukuu 2016: Kokeilu 2  

- tammi-helmikuu 2017: Kokeilu 3  

- maaliskuu 2017: Kokeilu 4  

- huhtikuu 2017: Loppuseminaari (paikkana HAMK, Hämeenlinna) 

Hankkeen tuotoksena syntyy konkreettisia vinkkejä kaikille lukion ja korkeakoulujen ruotsin opettajille digitaalisen 

kirjoittamisen opetukseen ruotsin kielellä. Vinkit kootaan johonkin digitaaliseen ympäristöön, esim. blogisivustolle. 

Täydennyskoulutuksen laajuus on 1,5 op (=40 tuntia). Tästä osallistujan organisaation omarahoitusosuutta on 50 % eli 

20 tuntia, ja Svenska kulturfondenin myöntämällä rahoituksella katetaan toiset 50 %. Jokaiselle osallistujalle voidaan 

maksaa 1000 euron palkkio (20 t x 50 € sisältäen sosiaalikulut) hankesuunnitelman mukaisten kokeilujen tekemisestä 

ja raportoinnista. Osallistuja voi saada palkkion itse tai se voidaan maksaa hänen työnantajalleen. Osallistujan 

mahdolliset matka- ja majoituskustannukset ovat omarahoitteisia.   

Hankkeeseen haetaan mukaan 2-3 min videolla, jossa hakija esittelee itsensä lyhyesti ja kertoo, miksi hän on 

kiinnostunut tästä hankkeesta ja kuvailee omaa digiosaamistaan. Linkki hakuvideoon lähetetään alla olevaan s-

postiosoitteeseen viimeistään 31.5. 

Vastaan mielelläni mahdollisiin tiedusteluihin. 

 

Yhteistyöterveisin, 

Taina Juurakko-Paavola 

HAMK Ammatillisen osaamisen tutkimusyksikkö 

p. 040 560 3141, s-posti etunimi.sukunimi@hamk.fi 
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