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Mind the Gap –
silta korkeakouluun
Schildtin lukio
Jyväskylän ammattikorkeakoulu
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus (JYU)
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● Tarkoituksena rakentaa siltaa 
lukion ja korkeakoulujen 
(JAMK ja JYU) välille.
● Ajatuksena on myös tukea 

opiskelijoita äidinkielen ja 
kirjallisuuden sekä englannin 
ylioppilaskirjoituksiin 
valmistautumisessa.

Kurssin 
perusajatuksia
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● Opiskelijoita mukana 13
● Pilottikurssi alkoi 3.10. ja 

päättyi 22.11. päättökoepäivään
● Järjestettiin palkissa 2, jolloin 

lukujärjestykseen ja 
luokkatilaan sidottu
● Opetusta 3x75 min viikossa, 

yhteensä 18 kertaa

Kurssista
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●Schildtin lukio: Kirsi Silonsaari
(englanti) ja Leena Puustinen 
(äidinkieli)
●JAMK: Tuula Kotikoski (englanti) ja 

Sisko Riihiaho (kirjoitusviestintä, 
suomi)
●Movi: Marjaana Häkkinen ja Jonna 

Riikonen (kirjoitusviestintä), 
Hillamaria Pirhonen (englanti), 
Johanna Saario (S2) ja Alma Rinta-
Pollari (kirjoitusviestinnän 
harjoittelija)

Opettajat
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1. Kirjallinen raportti, podcast tai video 
vierailusta korkea-asteen 
oppilaitoksessa.
2. Tekstilajiin tutustuminen ryhmässä, 
sen esitteleminen suullisesti kaikille.
3. Perehtyminen englannin-, suomen-
ja ruotsinkielisiin teksteihin. Niiden 
pohjalta vertailu parin kanssa tai 
pienryhmässä.
4. Henkilökohtainen oppimispäiväkirja
koko kurssin ajalta.

Tehtävät
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Kurssin rakentuminen
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Opiskelijoiden palautteita
● yli puolet koki kurssin sisältöjen vastanneen hyvin odotuksia
● hyödyllisimpinä kurssin asioina pidettiin varjotusta, erilaisiin teksteihin ja niiden 

lukustrategioihin tutustumista ja ylipäätään yliopiston käytänteisiin tutustumista
● enemmistö oli sitä mieltä, että kurssin oppimistehtävät olivat sopivan haastavia
● valmius korkeakoulu-opintoihin lisääntyi kurssin myötä kuudella vastaajalla jonkin 

verran, yhdellä paljon
● korkeakouluopinnot vaikuttivat enimmäkseen mielenkiintoisilta ja saavutettavissa

olevilta (6 vastaajaa vs. alkukyselyssä 3 vastaajaa)
● kurssia suositeltiin kaikille
● kehittämisideoita tuli tehtävien selkeämmistä ohjeistuksista, palautteen antamisesta 

sekä käytännön tekemisen lisäämisestä
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●Tarvetta ja kiinnostusta on, mutta 
lukiolaisten lukujärjestykset ovat 
melko täynnä  kuinka 
motivoidaan opiskelijoita 
mukaan?
●Kuinka saadaan mukaan myös 

sellaiset opiskelijat, joille 
korkeakouluopinnot eivät ole 
ilmeinen tai itsestään selvä 
vaihtoehto?

Opettajien 
havaintoja
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