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Tässä infosessiossa:
•
•
•
•

Mikä on GlobalMindendess-kysely?
Mitä korkeakoulut voivat saada kyselystä?
Mitä CIMO toivoo korkeakouluilta?
Keskustella ja kuulla kommentteja kyselyn sisällöstä ja
toteutuksesta
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Kyselyn tavoitteista
•

•
•
•

Tavoitteena mitata, kuinka opiskelijat suhtautuvat
kansainvälisiin vuorovaikutustilanteisiin ja erilaisen
kohtaamiseen sekä muuttuuko suhtautuminen
ulkomaanjakson aikana.
Mahdollisuus saada tietoa ulkomaanjakson vaikutuksista.
Mahdollisuus saada tietoa opiskelijoiden asenteista.
tietoa jonka pohjalta voi arvioida toiminnan hyödyllisyyttä
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Kyselyn teoreettista taustaa
•
•

•
•

•
•
•

Yhteistyö Oulun yliopiston globaalikasvatuksen professori Vanessa
Andreottin ja tämän tutkijakollegoiden kanssa
Taustalla 3 erilaista tapaa suhtautua kv vuorovaikutukseen ja erilaisen
kohtaamiseen (Vanessa Andreotti, Gert Biesta, Hannah Arendt).
Kuvataan kolmella metaforalla:
Karavaanari (tourism) tarkastelee tilannetta oman maailmankuvansa
läpi ja uskoo yhden oikean totuuden olemassaoloon.
Telttailija (empathy) pyrkii ymmärtämään toisen näkökulman (omasta
viitekehyksestään käsin) ja rakentamaan tätä kautta yhteisen
ymmärryksen.
Reppureissaaja (visiting) avautuu muiden näkökulmille ja on valmis
kohtaamaan ne ilman selkeästi määriteltyä yhteistä viitekehystä.
Suhtautumistapoja ei aseteta ”paremmuusjärjestykseen” vaan kukin
niistä voi olla käyttökelpoinen eri tilanteissa.
Kyse asenteellisesta, tiedollisesta ja emotionaalisesta repertuaarista,
joka voi painottua eri henkilöillä ja eri tilanteissa eri tavoin.
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Kaksi kyselyä
•
•
•
•

Suhtautumistapoja mitataan 21 väittämällä
Kysely korkeakouluopiskelijoille 1. ennen ulkomaanjaksoa ja
2. jakson jälkeen.
Lisäksi kyselyssä taustatietokysymyksiä sekä
itsearviointikysymyksiä ulkomaanjakson vaikutuksista.
Kohderyhmä: korkeakouluopiskelijat, jotka lähtevät
ulkomaille opiskelemaan tai harjoitteluun.
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Aikataulusta ja toteutuksesta 1/2
•
•
•

•

•
•

Tavoitteena avata kysely jo toukokuun 2013 aikana
Kieliversiot: suomi, ruotsi ja englanti
Tavoitteena saada kaikki Suomesta ulkomaille vaihto-opiskeluun
tai kv harjoitteluun lähtevät korkeakouluopiskelijat vastaamaan
ennen ja jälkeen ulkomaanjakson
CIMO lähestyy toukokuun lopulla korkeakoulujen kv päälliköitä ja
pyytää heitä huolehtimaan, että tieto kyselystä välitetään
korkeakoulussa edelleen vaihto/harjoittelupaikan saaneille
opiskelijoille.
CIMO toimittaa korkeakouluille valmiin s-postiviestin linkkeineen,
jota voi välittää opiskelijoille
Yhteydenotto toisesta kyselystä (jakson jälkeen) lähtee
järjestelmästä automaattisesti vastaajille
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Aikataulusta ja toteutuksesta 2/2
•

•
•
•

Kyseessä jatkuvasti auki oleva kysely, ei kertaluontoinen
tutkimus
jatkossa korkeakoulujen tulisi välittää tieto
kyselystä automaattisesti lähteville opiskelijoille
Ensimmäisen pilottivaiheen tuloksia odotettavissa
alkuvuodesta 2014
Jatkossa tuloksista raportoidaan puolivuosittain.
Korkeakouluilla mahdollisuus saada oppilaitoskohtaista
tietoa omista opiskelijoistaan.
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www.cimo.fi | Palvelut | Tutkimus- ja selvitystoiminta |
GlobalMindedness

•

www.GlobalMindedness.fi

•

Irma Garam (at) cimo.fi
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Valitse, missä määrin olet samaa tai eri mieltä seuraavien
väittämien kanssa
Täysin
eri
mieltä

Jossain
Jossain
määrin
määrin
eri mieltä samaa
mieltä

Täysin
samaa
mieltä

1 Kommunikointi kulttuurien välillä on mahdollista vain jos
ihmiset käyttävät kieltä oikein.
2 Kun kaksi ihmistä on eri mieltä, toisen tai molempien täytyy
olla väärässä.
3 Oman kulttuuritaustani tunteminen antaa minulle hyvät
valmiudet kohdata muita kulttuureita, koska kaikki ihmiset ovat
samanlaisia ja haluavat samoja asioita.
4 Jotta voisin paremmin olla vuorovaikutuksessa muista
kulttuureista tulevien ihmisten kanssa, minun tulisi oppia
heidän kulttuuriaan.
5 Muissa kulttuureissa kohtaamani tilanteet, joita en ymmärrä,
ovat minusta kiinnostavia haasteita.
6 Maailman ongelmat on kohtalaisen helppo ratkaista, mikäli
sen tekevät hyvää tahtovat asiantuntijat, jotka osaavat soveltaa
tietoa oikein.
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7 Vuorovaikutus kulttuurien välillä on mahdollista vain, jos
ihmiset ymmärtävät toistensa näkökulmat.
8 On tärkeää, että maassani on erilaisia taustoja, kulttuureita ja
ajatuksia omaavia ihmisiä, jotta he haastaisivat meidät
ajattelemaan eri tavalla itsestään selvinä pitämistämme
asioista.
9 Jotta maastani tulisi monikulttuurinen, tulisi tänne
muuttavien ulkomaalaisten kyetä sopeutumaan meidän
kulttuuriimme ja säilyttämään oma kulttuurinsa.
10 Vuorovaikutuksessa kulttuurien välillä ei ole kyse toisten
ymmärtämisestä vaan avoimuudesta uutta ja ennakoimatonta
kohtaan.
11 Kun matkustan vieraaseen maahan, en juurikaan
valmistaudu, koska en odota yllätyksiä.
12 Kansainvälinen yhteistyö on tärkeää, koska se auttaa meitä
näkemään omat ongelmamme eri tavalla.
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13 Kansainvälinen yhteistyö on välttämätöntä, jotta voimme
auttaa muita maita saavuttamaan saman kuin me olemme
saavuttaneet.
14 Jos muista kulttuureista kotoisin olevilla ihmisillä on
vaikeuksia sopeutua kulttuuriimme, voi se kertoa meille jotain
uutta ja tärkeää itsestämme ja kulttuuristamme.
15 On ok, että ihmiset ovat eri mieltä, mutta meidän tulisi
pyrkiä yhteiseen ymmärrykseen.
16 Voidakseni olla vuorovaikutuksessa muista kulttuureista
tulevien ihmisten kanssa, minun täytyy ymmärtää täysin heidän
tapansa nähdä maailma.
17 Kun muista kulttuureista kotoisin olevilla ihmisillä on
vaikeuksia sopeutua kulttuuriimme, voimme auttaa heitä
paremmin, jos ymmärrämme heidän tapansa nähdä maailma.
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18 Maailman ongelmat ovat monimutkaisia ja toisiinsa
kietoutuneita eivätkä ongelmat aiheuttaneet instituutiot tai
ajattelu saa niitä ratkaistua.
19 Kun minun odotetaan toimivan uudessa tilanteessa uudella
tavalla, opin aina jotain uutta itsestäni.
20 Kun minun odotetaan toimivan uudessa tilanteessa uudella
tavalla, pyrin sopeutumaan.
21 Kun muista kulttuureista kotoisin olevilla ihmisillä on
vaikeuksia sopeutua kulttuuriimme, se johtuu siitä, etteivät he
oikein ymmärrä meidän tapaamme tehdä asioita.
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