Perustaitojen alkukartoitus
Lukeminen ja kirjoittaminen
Tervetuloa täyttämään PONNU -alkukartoitusta.
Kartoitus on sinua itseäsi varten. Se antaa tietoa siitä, mitä perustaitojen osa-alueita haluaisit
kehittää.
Huomaathan, että tämä ei ole testi eikä koe.
Kartoitus täytetään oman ohjaajan tai valmentajan kanssa.
Jos haluat, sen jälkeen tehdään suunnitelma perustaitojen kehittämiseksi.

Lue kysymys kerrallaan ja vastaa. Kun vastausvaihtoehtona on hymiö, ympyröi yksi niistä.

😀
täysin samaa mieltä

🙂
samaa mieltä

😐
en osaa sanoa

😕
eri mieltä

😣
täysin eri mieltä

Lukeminen
1. Missä tilanteissa tarvitset luku- ja kirjoitustaitoa?

2. Mitä olet lukenut viimeisen viikon aikana?
Valitse kaikki sopivat vaihtoehdot.
o Sanomalehteä

o Työpaikkailmoituksia

o Kirjaa

o Mainoksia

o www-sivuja

o Some -päivityksiä, esim. kavereiden

o Sähköpostia
o Whatsapp- tai Messenger -viestejä
o TV-tekstityksiä

Facebook -päivitykset
o Muuta, mitä

3. Pidän lukemisesta.

😀🙂 😐 😕 😣

4. Opiskelen uusia asioita lukemalla.

😀🙂 😐 😕 😣

5. Olen nopea lukija.

😀🙂 😐 😕 😣

6. Ymmärrän hyvin lukemaani.

😀🙂 😐 😕 😣

7. Muistan hyvin lukemaani.

😀🙂 😐 😕 😣

8. Pystyn hyödyntämään erilaisia kirjallisia ohjeita, kuten ruokareseptejä tai käyttöohjeita.

😀🙂 😐 😕 😣
9. Lukutaitoni on riittävä opinnoissa tai työelämässä.

😀🙂 😐 😕 😣
10. Haluaisin harjoitella (voit valita useamman vaihtoehdon):
Valitse kaikki sopivat vaihtoehdot.
o Lukemaan nopeammin
o Muistamaan lukemani asiat paremmin
o Lukemaan pidempiä tekstejä, esim. kirjoja
o Ymmärtämään lukemani tekstit paremmin
o Käyttämään lukemaani tekstiä esim. työ- tai koulutehtävissä
o Käyttämään lukemisen apuvälineitä
o Muu:

Kirjoittaminen
11. Mitä olet kirjoittanut viimeisen viikon tai kuukauden aikana?
Valitse kaikki sopivat vaihtoehdot.
o Whatsapp- tai Messenger -viestejä

o Päiväkirjaa

o Sähköpostia

o Työhakemuksia

o Some-päivityksiä, esim. Facebookissa

o Täyttänyt lomakkeita

o Runoja

o Muuta, mitä

12. Osaan oikeinkirjoituksen. Osaan kirjoittaa virkkeitä sekä laittaa pisteet ja pilkut oikeille
paikoilleen.

😀🙂 😐 😕 😣

13. Pidän kirjoittamisesta.

😀🙂 😐 😕 😣

14. Kirjoitustaitoni on riittävä työelämässä ja opinnoissa.

😀🙂 😐 😕 😣
15. Mitä haluaisit vielä harjoitella (voit valita useamman vaihtoehdon):
Valitse kaikki sopivat vaihtoehdot.
o Selkeän tekstin tuottamista
o Työelämäviestintää (esimerkiksi sähköpostit ja raportit)
o Kirjoittamaan ja jäsentämään pidempiä tekstejä
o Oikeinkirjoitusta (esimerkiksi yhdyssanat)
o Kielenhuoltoa (pisteet, pilkut ja muut välimerkit)
o Käyttämään kirjoittamisen apuvälineitä tietokoneella tai älypuhelimella
o Muuta, mitä

Suunnitelma luku- ja kirjoitustaidon kehittämiseen (täytetään yhdessä ohjaajan kanssa):

