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MTKSI OPETUKSM.I TAVOITTEET ON ILMAISTAVA?

TAVOTITH]}EN FUNKTTOT

1) TAVOIITE]}EN TUTEE tr,I{AISTA OPETUKSEN TARKOITUS ERI],AISIT,LE nYHMILLE: OPETTA-

JAT, OPPIIAAT, VANIISpMAT, KOIII,UI/IEANOI"IAISET, OPPn{ATERTÅAIINTUOTTAJAT Jt'tE.

TÄTISn'1UO ON MUOTO;TAVA NI]],], ETTÄ ERT RYH],IÄT KJ|SITTIVIiM NE SAtrALtr,A TAVALLA.

2) TAVO]TTEET A}'JTAVAT POI{JA}.I OPETM{SE}i SUUI{IITTTILIIJ,T,E: TAVOmTEI}En] PERUSTEE.L],A

su-uliNrTEl,lÅAl't AJANKÄY'ITö, LAADTTAAIT TAI VAL]TAAN OPPTIATERIAALIT, VALTTMN

OPETUS }/ENETFLMÄT .JNE.

f ) TAVOITTEET }"IOTIVOWAT OPP]f,ASTA. TIET'OISUUS TAVOITTEISTA TEKLE oppTI.{IsEN TAVAT-

LISESTT MrELEKKiillKSr, MIKii I'rORMAAtlSTr LrsliÄ MOTTVAATTOTA. OppnAAN Er TA.RVITSE

ARVAI],],A TAT LYPS$i OPETTTJALTA TIEf,CA SITTÄ IVIII{N{ PYNIr]!ÄI\1. OPPI],AS VOI I'IYöS

SUORITTAA ITSEARVTOffTIA.

4) TAVOTTTEET ]"IUODOSTAVAT POHJAN OPPil'iIsm ARVIo]NNIILE. JOs TAvoITfEEtr oN RIIYTÄ-

rJitli srnKETisrr rtFIoirETTU, vomAAN Nrmm{ sAAvurrAMT,srA ARVIorDA. fÄssÄ rI{TE&-

IUSSÄ EI OLE NIN'JK]I]N TJ\RI(EÄTÄ rN-ryÄÄ MII,LÄ I{81}10]}T TAVOTITETSIIN oN P?i[SfY.

ERT OPETTAJAT OVAT VOT{EET KÄYTTJ\Ä HWT'{Kn'I T',RmATSIA }.ffi1']TELMIÄ JA SII,TI SAA-

VUTTANEET SÄI\4ANI,AIS IA OPPIMISTIIIOKS IA .

Tavoitteen määritelmä

Tavorte on väitteenä ilmiastu 6ie r joka kuvailee oppilaassa tapahtuvaksj_ tarkoitet_
tua muutosta.

Tavoite 'ilmaisee millaista käyttäytl.nistä oppilaan tulee pystyä osoittanaan opetuk_
sen tuloksena.
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I'fTTTiÄ gETKAT Oii] OTF.TTAVA EUOMIOON TAVOITTEIIA MUOTOILTAESSA?

1) TAVOtrITEDE}.T PTTÄÄ OIÅA KOI\,Il'{UNIKOITÄVISSA OPETUSPROSESSII{ OSALLISTWIILE

ERI RYII}I]T,IE

2) TAVOMTE]])EN O}.i OI,TAVA TARKOTTUKSBI.iPIUi{}\ISIA

,) ravoruTgrlEN T{rLEE oLr,A TARKKoJA ELr yrsrsr,T,mterstÄ

I'I]EH\I I,MNETET,IEI.T TAVOITTMT TÄYTTÄVÄT MELLÄ ESITEItrVAATIMJKSTE?

r ) ravorrg rLl'{AisrAAN opprr,AAN HAvarrrAvANA KÄrlrÄlryursgvÄ / VERBTN VALTNTA TIhKEÄ

O) TAVOTTTEESSA KuvATAAI{ ]',IIILA,$,SIssA OTosUHfEIssA,/ TILA}ITEESSA KÄYITÄTTTH]NEN

ON IL},IENNYTTÄV/i

]) TAVOITTEESSA ILl,lAffirAAN VAÄTI]"IUSTASO / nilrirXsymiffi{Ir SUOnITrnisET{ tAso (:criteeri)
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SEIIRÄAV]STA TAVOTTET,AUSEISTA KWAAVAT OPPIMISEN TIIIOKSEXIA OLEVAA OPPILAAN

1 . KUUNNE"IIA VIERASKIBLI,STii ÄÄhJ]TETTÄ

2. VASTÅTA LIKUKAPPAI,ETTA KOSKtrVIIN KYSYMYKSIIN

3. OPETELLA KYSYMYSTÅUSEE}I MUCIDOSTUSTA KOSKEVAT SillsTNÖT

4. LIIKEA VTERASKInI,]SIÄ ATKAKAUSIp}ITEÄ

5. KIRJOITTAA I,YHY'T AINE KWAN PERUSTEEI,I,A

6. TI]'IUSTUA LJIKSYNÄ OIEVAAN KAPPALMSEBN

7. SUOR]TTAA ANNFTIII KOTITEHTÄVÄg

B. KiIIffNELLA OPETTAJAN ANTAI"IIA OJ{JEITA

g, KERTOA OMAKOHTAISIA KOKEMUKSIA VIEI?AAT,LA K;ET,EILÄ

10, TCISTAA I'TÄUHALTA KUIIITU MALL]

MTTKÄ SEURÄÄVffiTA OVAT SELKEITÄ TEHTÄVJiN}"{Ä]IRITTE'IYJÄ OPPITAILLE?

1. LUE srvur , - 5 JA vAtMrsrAu"DU T(BSKUSTELEMAA}I NrrsrÄ sxupaAVALLA TIltvNlLr,A

2. I{IRJOITA STVULIÄ 5.1 or"nVaN HARJOITUKSEN B TAUSETT FIIIWRTSSA

,. VASTAA SEURAAVITN KYSYIiYIGTTN KTRJAT,tr,ISESTI

4. vaLi.,{JSTAUDU KAPpALEtrN 6 pnnustAlTA LAA}ITTAVAAI{ SUULI]SEE]'I KOKEESEH\]

5. KIRJOIIA SEIIRAÄVASSA HARJOITIJKSESSA ESIINTy|rIII.I AUKKO]TN{ VIIVAN AIÅA

AN}.{ETTU VERBI OTI.GASSA J\ruODCSSA

KUMPT SEURAAVISTA 1AVOTTILAUSEPARAISTA ON II,MAISTU OPPIIÅA}] KÄYTTÄYIYMI,SEN PIIRTETNÄ?

Ä. OPETTELE STVUIT,A 62 ESIN{TWÄT UIIDET SANAT

B; K]I}TÄ ,STVUL],A 6A T$TTNTNTIÄ UUSIA SANOJA ITSE KEKSTMISSJ\SI LAUSE:iSSA

A. OPPTÅAN T'IIIEE TIETÄÄ KOHTELIAAT TERVEEDYKSET ERI VUOROKAI,DENAIKKINA

B. OPPII'A.AN TTILEE OSSSI LUETEf,LA ERl VUOROKAUDEN AIKANA SANOTIAVAT KOHTELfAAT

TERVEFNYKSET

A. OPPILAAN TULEE tsSATA ]LIqOI*TAA SUULLISESTI KELIO}TAIICA

B. OPPfi,ÄA}T TULE-S PEREHTY}i Ktr,LONAJAN ILITOITTÄ}4IStrE]'{
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TAVOTTTE]}EN JOHTAMINE}{,/TJiSMEI'TTJiI'11}'IEI'{

Lsr 1969 r I, s. 142

rr Englannin opetuksen tarkoituksena on perehdyttää oppilaat rajalliseen määrään

keskesitä sanastoa, fraaseja ja kieliopillisi-a rakenteita sekä antaa pohja hyviiilie

ääntåimiselleoniin että oppilaat pysp$vät tajuamaan ja ymrnärtämäåin huol-itektua

puhetta, ilnaisemaan itseåiiiL suullisesti yksinkertaisissa jokapäiväisissä tilanteis-
sa, lukernaan ja ymrnärtä:nään helppoa tekstiä ja jossain määrin ilmaisenaan ajatuksiaan

hirjallisesti. Oppilaic-er: tulee myös saada tietoa kulttuurista ja oloshhteista

englant iapuhuvissa maissa.

Samalla kun opetuksen tulee antaa pohja nahdollisilIe jatko-opinnoiller sen

tufee olla virikkeenä oppilaille koulunkäyntinsä lopetettuaankin englannin kielen
kuuntelerniseen ja puhumiseenr lukemiseen ja kirjoittaniseen.rl
Oppilaan tulee pystyä

l.tunnistanaan rajoiöettuunn keekeåseen sanastoos:kuuluvien englantilåå$ten sanojen

sisäl1ön
2rtunnistamaan rajoitettuun, ksekeiseen fraasivarastoon k'uuluvien englantilaisten

fraasien sisäIlön
J.tunnistamaan rajalliseen, keskeiseen rakennevarastoon kuuluvien englanninkielisten

rakenteiden sisällön
4. ymnärtdmåiän I ruol it ektua englanninkielist ä puhet ta
5.ilnaisemaan itseään hyvin ääntäen yksinkertaisissa jokapäiväisissä tllanteissa
/6̂.lukemaan ädneen englanninJcielistä tekstiä hprin äåintäen

f .ymmärtiimään lukena:nsa englanninkielisen tekstin sisä1lön
n .-
E. ilmaisemaan kirjallisesti yksinkertai-sia ajatuksia englanniksi

$.tekemään selkoa kulttturbta ja olosuhteista englantia puhuvissa maissa

Lisåiksi oppilaalle on tapana

10. kuunnella lcun englati.a puhutaan

11, puhua englantia
12. lukea englantia
1J. kirjoittaa englanniksi
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ovATKO SEURAAVAT TAVOITnI,AUSEET JOIOONMUKAISET? JOS EIVÄT OtE, MrSSti VIKAA?

1 . osorrrAAKsEsr PYSTwiisr InÅAMAAN RUoKAA ENGLANTTL,ATsEssA RAvTNToLASSA, TOrsrA
III,KOA KAPPALEtrSS/T 15 OLEVA DIALOGI VIERU$TOVERISI KANSSA. TULLAKSEST HyvÄKSy-

TYKST, rEmÄli tul,rn T0ISTAA DIALOGT rLMAN ApUA.

2. OSOTTTAAKBESI PSSTYV]IST KOi\${UNTKOIMÅAN PUOTsII$T KuvAILE A}INHTIJ}I KARTAN AvULLA

TIE L]i1i11'${]iI,LE LT11?N{TJIALUEET,IE(AOTA Er OT,E MERKTTTT XRNTRAT{). KOKEENPITÄJJ{

(rar i.'tuut oPPTLAAT) prmr?ivÄr sAMAI\TLATsELLE KARTailn nprrrN JA I4ERKrrsE',.rÄT

T,NTNMTÄPATKAN SIJAINNT\T. E? SAA TEI|DÄ VIITTÄ ENXMPÄÄ ÄIiI{T]$.ITSVrNgArrÄ .rA

KTEL IOPPIV IRHEITÄ PUTEF,SSAS T .

5' OSOTTTAAKSEST pySrwisl 1'l.4iiii:ilTÄI,lÄjw sÅKsANKrrrr,rcrÄ KERTCIFIIT(SrA, KTRJOTTA

LYHYT yHTr.Ti,IVEfo SINULI,E ?INTEMATTOMASTA KgRToMuKsEsTA. SglT piTM iGRT0IiUsTÄ
tDnssilsl. AIKAA ow tcÄvrnmÄvrssÄ yr$r rrri?r. sfi{iiN oN KTRJoTTETTAVA vrrsr pÄli-
TAPAHTUMAA olxEAssA JirRJr-srYKsEssÄ LÄpÄtstÄlrsssr KoI{EEtv. orrurruKrnlrö,iltus- ja
KIET,IOPPffTRHE]TÄ EI OTETA HUOMIOO}i.

4. OsorrrAAKsEsr pvsrwl{st KÄyrr;irq}t-AN RAlisKAi\KInLEnT DEMoNsrRAfrrvrpRoNoMrIvatA
(rmJgr,r,rsgstr) ce, cet, cette, ces rÄroENNÄ SEURAAvAT zo rnnrliv;Ul. ArKAA oN

10 MniUUfTIA.

MAIÅI : Regarde

urrÄtrix apwitrmrrfÄ Er sl.A Kily'rrJiÄ. sAADaKsEsr Hwllt<,g"yryN ARVosANAN ET sÄA

TETil]Ä ENEMPÄÄ KUTN KOLME VIEHETTÄ.

maison.
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0prruslÄruesreuqÄru LAADr NTA

I, TRnpeIDEN AI\ALYSoINTI JA INDETIFIOINTI

2. PMruuiÄntEN JA TAVorrrErDEN mqÄRtrrgly

3, VRt HroeHro r srEN ;Äaursruuu r EN I DENTI F r o I NT r

4, JÄn lesrrlflÄr\ osAKoMpot\ENTTIEN suuNNITTELU

5, TRnvITAVIEN JA T'T,AFTDoLLISTEN RESUBBSIEN JA RAJorrusrEN AI\ALysorNTI

6, RruorrusrEN potsrAMINEN rRt vÄHrrurÄulrueru

7, OppttqlrrntRRLIN TUoTTAtvltsEN oRcAI{ts0tNTI

8, Evru-uorNNIN suuNNrrrELU

9, JÄruEsruuuÄru rore tlu KEurÄu-q

I0, lvluworsrr JA uust EVALUoINTI reNrÄLLq

IL LoppuRnvrorNTr

12, Knwrööruorro



INPUT

Panos

opiskel-la

opetella
katsella

l:uunne]Ia

seuaata

osallistua

IIBI,ACK BOXII

PROSESSOINTI

tajuta

ymmärtä.ä

arvostaa

käsittää

tuntea
e1ä.ytyä

uskoa

tietää

STI 1971,,-A5-24

OUTPIII

tuotos, suoritus

kirjoittaa

puhua

ctdlr u aa

vastata
kysyä

kertoa
tunnsitaa
tii-vistää
toistaa
väite11ä

ratkaista
Iaetella

Moi'e

Less

1S

is

caught than is taught.

caught than is taught.

I
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OPETUKSBII TAVOITTEESSA rUIEE OLLA VHREI, JOKA III'4AISEE OppfLAÅN KliyTTiil"IyMTsTÄ,

JA KÄY'ITÄYTYI4ISEN KOHDE.

Siksi tavoitteita muotoil-iaessa tulee kiinnittää eri-tyistä huomiota verbi-n valin-
taan ja kohteen määrittelyyn.

Nykyisiä tavoitteitar jotka on useissa yhteyksisnå- todettu epäselviksi, voidaan
pyrkiä tlissentämään eri tavoilla.

1) ILMÄISNMALLA TAVOTTE SUORAVITVAISE}.II'ITN JA EHKÄ LIT{YE}N,1]}i. TÄILÖIN ET ESTI{ER-

KIKSI TAVOTTTESSEEN SISJILLYTETÄ OFETUSMENTELM]|LLTSTÄ OHJEIIA.

2) KWAAT{ALLA opprtAAN KÄyrrÄyry}irsE}t LAJL/ Tyyppr

]) rlismmllqlir,lÄ opPrtAAi\ Kiiyrriiyrymlr{E}i KoRVÄArq,aLLA LrrAti Epit}dÄRÄnl$i rAr
EPJ\SXLVÄ VSRBI UUDELIA

9 ) r]is p$rNT;\i'IMtÄ KJiYTTÄYTyIqISEI'.I KohDE S UpIsTA}aLlA s EN ÅI,AA
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liaat iqus t as on rnäiiir it t e})3Fdg t elrn ia

1. truheen ymmärtär::inen

OrOppilaan on osf,tettarra kykpymmärtää pu.huttua kieltä ratl:aisemal1a x kappaletta

puheen päbi.sisätöä mittaav$sta ksymyksistä ja x kappaletta asiallisia ja kielellisiä
yksityiskohtia mittaavista tehtävistä.

Oppilaan sgorituksen arvioinnissa voidaan käyttää apuna oheistetun puheen ymmä::tämise

sen kokeen tuIo.i.;si-a, jotka osoittavat eri arvosano$lle asetettavla vaatimustasoja.

2. Puhuminen

Oppilaan on osoiööttava kykyä ilmaista itseään suullisesti erilaisissa kielellisås-
sä tilanteissa tavallan joka sanaston, kieliopinräääntämisen ' ,intonaation'
' ja yleisen sujuvuuden suhtee"r vastaa oheen liitetyfrlä nauhalla olevia
oppilai-den tuotoksia (tras),

Oppilaiden tuööosten ar';ioinnin tukena voi-daan käyttää oheisia oppilaan tuoiosten
äänityksiä ja niistä annettuja arvosanoja.

J. Puetun yrnnärtäminen

Oppilaan on osoitettava kykä ymmärtää kirjoitettua tekstiä ratkaisemalla vähintään

x kap'pletta sisällön pääasioita ni-ttaavista tehtävistä ja vähintään x kaplletta
sisäl1ön ja kielen yksityiskohtia mittaavista tehtävistä.

Oppilaiden tuloste::. arvioinnin tukena voidaan käyttää oheisessa luetun yrnrnärtämisen

kokeessa saatuja tuloksi-a.

+. K]-r'Joattamlnen

Oppilaan on osoitettava kyk;riri :-linaista itseään kirjallisesti .. .. . hieleällisissä
tilanteissa tavalial jrl.:a saaavalj.nnan, kieliopin, oikeinkirjoituksen ja kielelli-
sen variaation suhteen vastaa oheen liitettyjäi oppilaiden kirjodrtusnäytteitä.

Oppiäåid.en kirjoitusten arvioiLnneissa voidaan }<äyttää apuna oheistettuja oppilaiden

$ir jodLtusnäytteitä.

5. Sanasto ja fraasit
Oppilaan on sanastonkokeessa (joXin luettelossa mainittu. hoetyyppi) ratkaistava

^tvähintään x 76 tehtävistä, jotka nittaavat frå+åSååffSgtoa ja fÅ erttellyä muuta

sanastoa, (Sanalista jakautuu perussanastoon ja rnuuhun sanastoon).

b. K]-e-L]-opp]-
. ssakinOppilaan on jol"-=-*Roetyyppiluetteloon sisältyvdssä kielioppikokeessa ratkaistava

-/rrähintään fc tehtävistä,

7, Keskimääräinen suori-tustaso

Koostnr,i euel-lisistä .
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OPETUSSUUNNTTTELMISSA TAVOITTETTA ON ILMA]STU USEALI,A ERT TAVÄI,],A :

1 ) LUTtr'TELE}4ALI,A K]tSTTffiT]fi/Ä OPPIAT}ffiS

P) KUvaAMgLLA KOULUSSA TAPAHTWIA TOTMI{NOJA

3) TWAAPNLLA OPETTAJAN TO]M]]'iTOJA

4) rwanug],LA ODOTE"ITUJA 0PETUKSEN TIII,OKSlA OPPN.,AAN KÄYITÄYIIT,{1SI,,fi]OTOI]VA



Kielellinen toininto

Informaation vaihto

- esittää "^:'
- väittää *,-"-
- sanoa
- kertoa
- ^tR 

dE"å""8**.U.#*

- q^r'n"i"*{.J.,}. a*
- sJbJd

- tiedustella
- kesku.si,ella
- neuvolelia
- ruEel.-LA.

- oira saaaa rnieltä
- uskoa

- o].la eri nieltä
- kiistää
- epäillä

- nyöntää
- hyväksyä

- kieltää
- kiistää

^a ^!!^^- ()re L Lc-d

-;relittää
!-.1 t--: +..

- L U,ISI LA

n!J*-',.-*-,,

Sauli Takala 20.12. 1972

3) Eva.luofinti ja preferens. -
sit, er,ootioiden ilnår.{r.,..,. "

- iftmair*-a n:i:;tä 1ipää,
llll-.J Ud. VI lJf,ud t l.lf'J Ua

pi*äb. e rr on riåir: , mil tä
er:i-tenrnir-tä pi tää vähen-
mär: , r,.dh i-t en , i onkin
ver:ran, ei l uinkaan |ir:e

-ålrnaistii ""itä citää hyö-
ctyi-lisehä, hyödyttäv
nänä, vahingollisena

- tuomita
- hyväksyci , ,{
- Paheksua 

' 
i'-"8#'lA*

1.^L.,-
- r.ctrtfa

- yl-istä.äl
- soittia
- kritir,ioida
- arvo:te]la

1--.^--^++..-- sqltr GLUcra
- &::! r' .1*',iil rnn

- l.- "t wk"k.r:..&.t
t . I . " "".1

- Få*. ,t 
rr i,F..ir/

I

1 ) Taivuttelu 2)
illa"" 1:"., ilfra.n".r -': f'.,,\,

- taivutella
- ehdottaa
- n€UVOå

- suositella
- kehoittaa
- karinattaa
- pyytää
- anoa
- rukoill-a
- varoittaa
- uhata,.ot. L;': 1o.t+.

r-::^l-^^-
- AdDAU4

- määrätä
- opastaa

,^^1-^++^^- Lai\u u uaa

- irlriståiä

r' ) Sociaallse kontalrti:
ijm#ffi f 'usnl"c,o*' ,.t{";.'+:
( r.ru t'F*4^ t* i 4t ea

'" er.r eBd}-ket ( hyväst elyt )
syaPat i enrl1ryvä-kk3lr: -
när. ilnaistt, Pooi-
tiivi'ei vdrvista-
ninen

- l.',r:- itt isyyden/kå åt *
t e:.dy;,-c,c' iilrnqul:set t
arvostel.u, negatrivi-
nön vatrrristarinen

- ki"itollisr-ruder, i,lmaukse'b
- vihani-^lisyyder ilmmgksbt
--,/c;1 . 6 i k *"; ffi7,.^7'i ÅE*

,'/* *a&-dt"t



fnformaatio

- sanoa

- esittää
- väittää
:'ilmoittaa
- raportoida
-selostaa
- tiedottaa
- valistaa
- huornauttaa
- palja-staa
- selittää
- vihjata
- korjata
- oikaista
- vakuuttaarvannoa
- liiotrflla
- vääristellä
- valehdel-l-a
- kiistää
- kieltää
- torjua
- sivuuttaa

- opettaa
- kertoa
- opa.staa

- kysyä
- tBiåus bel1a

I

keskuetel.la
jutella
neuvotella
olettaa
selittää
tulkita

åuS.:!u!telu/taivuttelu
Sosiaalinen kontakti ftseilmaisu

sriq "5,19'13

pitää
ei pidä

iaivutella
houkutella
rohkaista
suositella
ylipuhua
neuvoa
ehdottaa
kehoittaa.
käskeä
rnäärätä
pyytää
anoa
rt.koilla
pahottaa
kiri.stää
varoittaa
uhata

tervehtiä
hyviistellä
kiittää
ol1a samaa mieltär/
vahvistaa
olla eri mieltä
loukata
pyytää anteeksi

onnitell-a
pahoitella

ilnlaista mistä
ilmaista mistä
hyviiksyä
kehua
ylistää
kannattaa
arvo6&eI1a
moittia
kritisoitla
paheksaa
tunmita

tunnustaa
julistaa
arvioida
jutustella
muistella
ki-r'oil-l-a
nimitellä
baukkua
panetella



Lahden kesäyliopisto
Kielt enopeStaj ien kesäseminaari

Sauli- Takala

Ir{itä seikkoja on otettava huomioon

lrliten l;ielenopetuksen tavoötteet

24.6. - Å8,6. 1974

tavo it ekuvauks essa?

tulisi rnääriltää?

$"petussuunnitelmissa tavoitteet ilmaistaan usealla' eri tavalla

1) luettemalla kåisitel"tävä oppiaines

2) kuvaamatla koulussa tapahtuvia toimintoja

J) kuvaamalla opettajan toimintoja

4) kuvaamalla od.otettuja opetuksen tuloksia oppi-laan käyttäytymismutoina

Opetuksen tavoitteessa tulee oIIa joka ilmaisee oppilaan käyttäytymlstä,
ja käyttäytymisen kohde.

Nykysiä tavoitteita, jotka on useassa yhteyd.essä todettu epäselviksi, voidaan

pyrkiä täsåentämään tlrn. seuravaj-lla tavoilla

1) llmaiseaalla tavoite suoraviivaisemmin ja ehkä lyhyemmin. Täl1öin esimerkilaii

ei tavoitteeseen sisäI1ytetä opetusnenetelmäl}isiä ohjeita.

2) Kuvaamalla oppilaan käyttäytymisen luonne

]) Tiismentämällä oppilaan käytt$$tyminen korvaamalla l-iian epämääräinen tai epä-

sel-vä verbi uudella

4) tå,,smentämällä käyttäytymisen kohde aNta supistamalla sen alaa

Mihin tavoit etfp'tnennyksellä pyritään?
(

1) Tavoitteiden tåi.suennyksellä pyritään ensi sijassa luornaan pohjaa tavoitekeskus-

telulle ja opetuksen tehostamiselle. Tavoitetännenyksen avulla poh;ustetaan

opetussuunitelman uudistani-sta.

2) Kielenopetuksen tavoitteiden täsnennyksessä

komponetteihin. Harrastusr tunööet, luovuus

Kielenopetuksen tavoitteiden täsmennyksessä

huonioon koulun yleistavoitteöt

ej- tule rajoittua pelkästään taito-
jne on otettava myös huomi-oon,

on riittävässä määri-n ote'i;tava

verbi,

z)



2.

4) Tavoi.tetäsmennyksessä on valittava sopi-rå ]'leisyystaso. Opetussuuir.itelnassa

ei tarvitse, eikä tglekaan, tavoitteita esittää nikrotasolla. Mikkotavoitteet
tu,lee jätäää opettajan ja oppilaiden määriteitävil--si, Tavoitteisiin suhteuta-

tun arvöstelun (mm. suoritusmerkinnät) ongelmat tulee ratkaista i;ritåeripankåå

avu1.l-a, joka sisältää vaj-htoehhoisia ja valinnaisia kritöereitä,

5) Tavoitteet tulisi esittaä systeriraattisina
niiden hallintaa kokokaisuutena. Tä11öin

luetel-la e$i-m. asteittain tai luokitt:-in.

"tavoiteluette.:,-oj-na. Tämä helpottaa
ei myöskälän tarvitse tavoitteita,

6 ) Tavoiteluettefossa esitetään ensj-ksi- yleistavoitteet.


