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Suör:e;n k-i"el"ie:ropci,tajai; el,ävä-b va j-llciiA aj-kaa. Tcisaa.l-'";a
yliteisirunta vaa-i;ii hej"tä. opci,-i,arnaeu:. ;,"1iä sullrrlmnå" .ia yn-ä

hete::op;*'eniseihnat r:ppi.Ias j oukot ymnäi:täinij.iin j a puhrr:iräiåin v:.e-
raita kj.e.liä" Toisaal"ta taas uusilt kicliticrle j,::. i:cyltci1 r.:6,;i.a.

horjut'r;avat rrallcaria.stj^ nj-i.tä kj-elj-- ;ia oi;pimistrc::ir,ita,
joili-e kie,l-l;e;ropetl-aji:b ov't-r,; t'otbuneci; tyiinsä irc.i:u::te.rrL.ii.ir"

liun yli-op;oiler.stuilcj-n+;o lähivuosir:.a po:i-s'i..ets"i:n, kiitoan sc:L

$ulEana vij"rnclnerrki.n rnajair.ka, joirlra :rrJ.kaå:i ol.l-a.;i:r i;otr"r-"L!;r-:,

suu-rrni:rtö,nåiir:r" Ifciessä cn -lroh'ca tilanrrc u jcesa kie1te;lr;pctu)r-.
sel-'La puul'Luva'i., se:l:ä sc f.ibib' , i-oppuirol;*e:i. riiu.cclotsa j-.Lna-r-s t'ii+;

ttr.rroi-t Leet että i:yrräl::s;yttävril-l.e opni.rnir.:t,:c,:.i-a.i-l.e ral.:r:r.itr,:vr;.

rretod-i-i-k}:a." li'ät;ål hä-l-.:,,-;yi;rärr:ä i;i la:rnci; i";r e -i. .'rlc:i.scs:"i;.i. 'Ll jul;lr.
koslta olrc'l;t.ajill.e cn nlr*; 'ba::.'1oli.;,r. e::;nc:Lr:ä]tcnii l,.Lijir:;::: llc:,i*"
puolir;cr; opp'i}:irja.- .]ei ope tusni:"'br:r.l.aalj.r'eil. i.i;o-:;r,:rL, jo-i-r'lr:n

tckl. jät p;,'::iii viit crre iiuiin j.;eij r.riilr*.';itri:,:: ei;s_p:1-i.;:i-:1'L'i;ise s i;"i"

chjaiic:ilaädl ki".eltc:ropi:,irni-s'';i;. :rr;-i,1c:i-n ni.ril;:jl'iin k:icl-.i tå'.j,1(,rr
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pi:lii;-':,.;'; j l;:':;l r-,i l; -:.L" j'-.i.r.'j, l" j l.',''-';'; ;: i';:i1:-: :. f l'::r'l::',' ':','' )" ;::,

rirjien ';-j"j,li c;;c,te i..lr\,r.,.? ill-i.:,j:i 1';;;'.t';l;;1:,;j.::: c:lt .1:1f i_i,l,ttii.,
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pö.ätellä, kuinlca hy-v.in ta.i huonosti
vat tuloltsiin"

cri opctusnetcdit johta*

Tärnä a.rtihke I i e s itte.l-ee kie lt enopp ir,risp::ose s s itnall :i-n,

joha rakentuu lähinnä :reuvostoliittolaisei: psyltoloqian
professorin B. V. Belga,yevin kieltenoppinista hosl:el'jen tut-
kirnusten tulolcsii:r, joiirin olen tutustunut teoksen The

Psycholog)' of Teachinp5 Fcreign Lang;uages 1) virlitykse,llti.
Bely'ayevin esittärnät väj-ttect ja suosj-tukset pitävät erittäinq\$
hyvin yhtä omien kokemr.rksj-eni kanssa kieltenopislieli.jana ja

-opettajana.q ninhd vuohsj- olen uskal-tanut ryi:tyä mttuntarnaein

niitä kj-el'benopettajalle havainnolliseen rtuotoon", vaiirlta en

kaikilta osj-n ol-e pystynythään täysin tajuamaein hänen erit,täir.r
seikkaperäisiä psykol-ogisia perustelnjaan "

Bel-$a;revj-n teol<sessa esitetyt pääaja.tukset ovat hyrrin
yksirrker:taiset " Hän painottaa voj-milkkaas;tj- eri yh1;eyi';sis;sä

sitä, ebtä '"kailten kieltenopetukser: tulisi per:ustua psykolo-
gisten tu-tlrimusten tuloksille, koska kieltä ja ajattelua. ei
voi erottaa toj-s:i-staan". Opetusta ei .sj.is saa rakentaa r:li.l.-
lekään yhdelle ainoalle rnahclolliscsti jo r'rrcsia s-i--Dten opi-
tu1le opetusnet-ocli11e, vaa.n eri- tilar:teissa on va1-ittavl
eri r''ret odit oppimi- spsyhol ogian anta,niien ti et o j eri perus'beel ] a "

I{yviin kie-l- itaidon tunnusmerl:;heinö. Belyayer;" 1:itiiri l-äh:inn.ii

kabta seikkaa:
Kylryä aj;lte11a ko" ki.elr:11ä. sekä

I{yvin ke}ri-tt;rnyttä't}lj,elivaistoa" ( joira voj-taj-siin :ltää::i-
te11ä tiecLos;Ua.rtattoina,ksrj. li.r*vyksi- tajuta ki-cler-.sä va,L1it-
s evi-' ::i ipprivrrns r;uht e i t a. j a l.aina l- a.i sur;its :i,a k j- e l enkiJy l; ön

llail';i11ct t..,1::ri 1-La. )
liäitri l<aiLta. sciillii:a vo j-cja.tLn p-Ltä.ä ope Uukse n ta.voittcina, ioi*
1-'i '" -;::'r^1-;:r-r -' iici:Lriiir.:Jån lrcl:rriiro-':i;ai-serL oi;pi,til.isproses:;i"r: *.r,'i.il--l-a;Jl.l.i.t ll!,(jj.L,!.uJ- irCL:.J r--.-vGlr l-ul.

1" \.gilgS!j.+:f:-_:"1:.,:":Uj: llusj l'rj,e lia.incs yrrrii'irretään selqä i"jc'"
l-e-l l":i.se :; i; j, e-L uä iisrr,:;:1.siil-l-tjn J';:::lnal.ti;. iit se r:petel-1aan

ti.r,;toisie,sti. "
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Esi4erlrkeiä t.lröskenteJ y*
tarroista eri- tasoilla:

-Ke skust e luhar j o i1;u} s et
-l'iuut puilehar j oitukset
-Kuunt e luhar j o j tuk s et
-Reprodrft t i ohar: j o itul<s et
-Tulk j ntahar j o itukset
-Ekstensirvinen lukeminen
--{ineet, selostukset, kuva-

J-].,set, raportit, lyhennel-
mät yms.

-r(äännösref eraatit

Dril]it:
-iLäntäni sdrill it
-Rakennecrlilrit
-Sanastoorillit
-Suul-li set käämiösharj oi-
tukset :

{iåJ_ål li"F 9!,har,lo Ltuk s_q.t :

-Tä;vttötentävär
-]iu.:-.,tno s t eh c ävät. rnefut
-r'ekstihysynykset:xirj all-i s et ]<äirnnö stehtävä
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2" åg gtlq "43"ioi!.!SlJl: I{o6srr"itiivi-
sestj- opittua k;ieliainestå harjoitellaan täysin lcontrol*
loicluissa titanteis-ca tavoi-tteena sen nopea ja sujuva
hatlinta.

] " PIo_clq]!!LiJ-j"nqn, el.t_]'gpaa_hCqj gL b!qlq: Opitun ja repro-
. d"uktiivisesti. harjoitetun kie;liaineksen pohjalta lähtietr

]rarjoitell-aan vieraan hielen käyttöä erj-laisissa konmu-

nikaatiotil-anteissa, joti<a liittyvät käsiteltyyn aihe-
piiriin

Oheise s sa kaavios sa es i"tettlrfl kie 1-.enoppimisprose ssia void.aa:r

tarl<astella uscasta näiiöliulmasta :

.å. _O.petuSgetptiiJi se valaj.see irahd"ella tasolla:
a) Plikrotasolla, jolla "TAVOITTIIENA OLIVA KIELIT;I,ITO"

saavutetaan yleensä muutaman tunnin opiskelun er.-t ulla
ja se rakentu-u ylecnsä aikaisenmin opitull-e. Esi;n.

"Kylry tul-la toj-meen suullj-sessa konmunikaatiotj-}an*
teessa, jossa käsj.tell-:iiLn }inglannin matkailuun li-it-
tyviä ong;elmia.'r
([ässä on siis tavoitteen rnäär:it'belyssä 1ähd.etty
kornmunikaatiotilanteesta eikä kielioppirakenteista" )

b) I{alcrotasoll-a, jo1la "TÅVOLTTEENÅ OLtrtIÄ KIIILITÄI-TO"
on esi-m" 1O-vuotisen i<ie:-il<urssin hal.litseuinen"
(ÄsettamalLa tietynlais i-s loppukoheita kouluviran*
ornaiset rirääri"ttelerrä'b sen, mi-tä tä.mä "hallitseilin.en"
rne::kj-tsee. )

B" !gp.p.*liqllg-;$tqf vail<r"rtr.:-s opeiusnetodien valin"taa.n on

liaaviosta seivi;.sti näirtävissä,

C " Ig]*-opgia1:illl::rr:-]å*g vo-i claern tarlrastell.a ja v'erra: br-

1..a;,rvittit avilil-i-r " ll,e olro,j'b+;.ta :iiy ös; ira,la,inirol-1isestl. ,

miirsi nik.dän tähiln as'bi lray hö:.;ii olle :i.ri;a ei yirsinäiin
ol"e joht:,.mrt t.oCel"l :i.s{rcn kieli';ai,toon"

Tar'ila.str:1li*.riiruire: ;'i;si-*uyisl:otLi;a-i:;cl:iii-i n, riii.tä kaavj ossa e si-
tetiy c'ppi.;rii"sr)l-'oscssi llrc.rr:iusr.:e uikr:cltasol.la käy'i,"ärurön

cipetusi;yijssä
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Teoreetti-nen po mer"kitsee errrren ka.ikkea si.bä, cttä oppi*
1aa,t fmrnärtLltät opittavan asiap; siinä o11 siis kysyn;rs

koSlnitiivisesba oppin.'isesta" Huuta,mia esinerkkejä:
1) Opitaan, mi-ten joki-rr rakenne muod-ostebaan, nikä sen mer*

kitys on ja ninkälaisissa tilanteissa sitä käytetään.
2) Opitaan luetun tckstin pohjalta tiettyyn aihepi.iri-in
kuuluva perussa,nasto opettajan selvittäessä tarpeen nuka.an

sanojen nerkityksiä ja antaessa tarpeellista }isä.nateria.a,lia"
Sanalla opitaan ne asi-atied.ot, joiba ao" aihetta rnylihemrnin

]cäsi-telta.essä tarvitaan "

t) Opitaan tullistamaar-i tietyt äänenl<orkeud.en vaihi;elut
sekä se, miten niitä käytetäi,ia, mitä nij"llä i}rnaistaan ja
miksi ne ovat tärkeitä
Kaikessa tässä oppirnisesså on ynr:rärtäminen pääasia ja opet*
tajan teiitävänä on esitellä opitiava kieliaines tarpeeksi
selvästi ja antaa äid.in- tai rrieraskielislä selityl<siä ja
muuta apua silloin, kun se hd,nestä on tarpeellista. Tärkeää

ei täsr;ä o1t, että aina noud,atetas.n samaa esim. kuuloon
per:ustuvaa }ähestymist.ipaa, vilan opettaja.n tulee joustavasti
valita ne kein.ot, joil--l-a oppilaat saaclaan y-n"''närtänään asiat
.mahdoll.isimnan nopeas;ti ja vi-rheett,örnästi " Apuna voi.daan
käyttää ltutria, d.emons'[::eratioi'ber, selityksiä, näyt'belcm-r-st-ä,

lisäeri:lerkke jä, incluktj ivista johd-a'i;telua ;nns. kull-oinliin
oppilaid.en j-än ja vastaanotbolcywyn nul:aan valittuina"
Oppita.ab on nyös saa.ta'.ra kyselemään k.aikkea sj"tä, rnitä he

eivät )rurirärl:ä. sekä tekcmiiä.n muistij-npanoja" l'Iyös tietoinen
opetteleni-nen }ruulur": täirän vaiheeseen" Se voi. teipahtua .lokr'r

]roto:ra lUksyjen -Lul'u:: rlrroilosr:a toi tu"nnj-1-|.a. hj.l jaisen lukc*
mi-sen nre rke -Lssä " Or:. ol:f'tcl'r;åi'vå'^ ur.iri t"i; sanab * nalrdol.lii;c-h
sää:rnöt ja e sine rkj. b s;c]<.li r;eiiLl'1',so b jir. as;,i-a.b j-eto, jotta
nii I l.e voi tri.li:i n ral;r:nf c: r;:i:..1r::rj,r- t,;'iir,l'c'r j;c1y.

YJ--Lä l:uval;'i;u c-rr;;-;ilrlr:va:Lj':c; jirt-lj-g'tu-i-;t:jrit. lie llrc-rj s,;esti- sitä, mi.lii
talraJ: i;ui sllr'u-i -1 

j-sen i:;uul'u:i.:.råra ",lr j-e1:-cti:p:-*i|,c.i;:r":-lösrnetcrC:La"

käy.tett5 e:;sii, j :, i,osl',a i;o.j.klrj- :,inrratiiiise:;i;i val'r'e utii:tee'b



kieltenopcttajat ovat tai.st;clleet si-.bä vastaa.n jo yli 90
vuotta, lienee aiheellista painotbaa -biettyjä seikkoja,
jotka erottavat uuclen prosessin ens.ii'r,miiisen vaiheen vanfr:;.sta
opetusnetod.lsta:

1 " Tässä on siis kyslmyksessä ainoastaan prosessin ensimmäi-' nerl vaihe, iota seuraa kaksi aivan toisen.raista vaihetta,
joiden tar:koituksena on h.arjoj-ttaa tehokkaasti ,'tietoise sti
opeteltua" uutta p;j.el-iainesta.

2, Ka"äntärnistä äid.i-nkieleen ej- ole rnainit-bu yhtenä "ynrrräirtä*
misen opetbermiskeinona" " (eelfat'ev toteaakin teolisessaa:r
kategorisestj-: "sitä,'nitd ei ole ylimärtänyt, ei voi ]cääntää
toj-seen kieleen"" Tä.nä merkitsee sitä, että ymnärteiminen
on saavutet'bava muita leeinoja häyttäen.)

.r. r,isäsanoja, lisäesimerrikejä, lisätietoja ja seritylcsi-ä
annettaessa ei py:ri'bä ruah.dorlisi_mnan täydelliseen jonkir:.
iri-e 1 i opp i- s äåinnön. }';at tami s e en e ikä opp i J- ar*n s anal,,aras ton
nu.odot'i;ona.&n paisuttel-uun, vaan sii-nä noudatetaan kahta
peri-aa.tet'ba:
a) I(aiken l-isämateriaalin ja ka,ikkien seli.tysten tulee i)al-

vella. opittavan asian pelusteellisempaa yrnnärtäinistd..
b) v;rj n sel-l.aista l- j, sii.nia.te::j-aa..i.ia anr:etaan, jota oppilas

t:rvi bsee tätä opp:Lnisva.ihctta seu::aa.ris;sa ohja.tuissa
ja vaira:lss;a ha:-joi tuks.Lssa"

Tärkeää on muistaa, että oppir.aiden iiistä ja. koulutx)T.,i..;lä
ri:Lppuu, kui.nka'tLeoreettiset,sj-" tai "ei*teor:eettiseksi,,
tässä vaj."he cssa anne'bLu pohja nuodostuu." painotan r.j-e1ä
lier,':-'an sitä, e btä ;"i-*:*,jS:ij.:fgg ja uucleil oppi_air,Leksen _U.g_
igltlg* omal'rsu:nj-ttcil or.a b täilär: vaihee;r kos;keinen tirvcite.
Ll.:1..| ,:::flj.,tj, ;;r.1,;a :je 11,i.,ä;r. cC-e l.l_ii kr_rva.ttr_ra oppir-mi-svaj"he1;te. ,
teir'lrr:i-t j;ara opi;i:nisen knnLr."o.l.l. j a: Tlal,a.l.l a tai toisell ai ta::*.
1';is1;e't:,.anr e-;i;t5 opp-i ,i"ai.t.l rr oii i.c ti-r:clc;L;, ioi-ta. h.ei-11e on
o1"rc-i;'.: i.,'cu-. !:;i.l-l.i;.i-sis, :.,ci_nc:;a. o.ieit e.::,iL,t1;,pi-.ise t f.il)<synl<uurl-ru;*
te lnt op j..i;irilta .rsicii::ta " Jos o".:;cti-i; bar_rtll"r.r, että su_urj- osa
]-uolikaa. ei h:rl-litE;e opittavaa asia.a, jc;uri.utaa_n tar,kistania:rn
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opetusnletodeja Ja / ta:_ -*rnateriaalia, nikii. 'bässä vaihecssa
merkitsee lähiyrrrä lisäselitysten ja lisäesirnerkkien. arrtå-
nista - joskus eirlcä aivan toiseen lähestynis'bapa.an tulvau-
tumista" Täten siis parannetaan teoreettist;a pohjaa, minkä
jälireen suoritetaan uusi evaluaat'io. On si j-s ltierre tty kaa-
viossa oiheassa alakulnassa olevien nuolten osoittama rata
kertaalleen - ti..etyissä tapaulcsissa kierros on ehkä suori-
tettava pari kertaa.
r---_-_
[Ee]fåq{*,L!!"lå?!*g!i_*glie!ll!-heL1? jj;uksetl a l]rarrat, kun oppi*
lail"La on h;n'ä "teoreetbinen pohja". Kuten ka-arrion va.is;enrtall.a

puolella olevista selityl<sistä näk;yy, kys;'rnyksessä ova" kai-
hille kielten opettajille tutut suulliset ja kirjalli.set
harjoitukset" Erikoisen tärkeää on panna me:rkil1e, että. nyt
he.rjoi'be11,aan asioitao jotka ovat oppilaal.le aivan tuttuja,
jotlca hiin siis jo osaa "teoriassa". Drillien ja nuiclcn suul-
listen harjoitust-en ta.rkoj-tus on hänelle täysin selvä: iIänen.

on harjoiteltava intensij"rrjsesti, jotta hän kykenj.si krLyttä-
mäijn oi-,pimiiLan sa.noja ja muotoja nopeastiu virheettörnästi
so" autcnaattisesti. Sarnalla hän ensj:nrnäistä l<ertaa jouiuu
aktiivisest.l toimimaan n.iissä puhetilanteissa, joissra ha.r:-

joiteti;avia muotoja tal sanoja nornaallsti käytetään" 'Iärlöir:
myös o-pe uLajan ed.ellisessä vaj-h"eessa an'baroa'b }täytitiä" koske*
vat selityksei palautuvat mieleen ja niid.enl';in oppim.i-rien vah-
vistuu harjoitus bt-.n avul.l-ri" Tässä vaiheessa pitäyd"ytri.än. tar*
kasti cpittuun rnateriaa-l.iin ja har";ioitulcset rakenneta,a,n siten,
että kaikki opi:i,1"aan suor:ituksei,- ovat "cikc:ita" e1i hln'äli;-

syttär.iä ko. tj-l anteessa" iiirjall-iset ha.rjo'i b'ul<set puolestaa::.
val:vistavat sr:.ui'l-i-sten avu,l.1a tapi:.h'i;unutta, oppirni-sta. Opet*
tajarr ]rarkirrtaa.n jää, niis,sii. jäe;jesL;'iks;essä ja kuinka l-aajasti
eritla.ppisi.ä ha:'jo-r-tuli; j-a ',';ussarkj.n tilante essa käyte bd.ii.ri'

Yhdestii ainoas;ti: "..:e 
j harsta i-i.:1.-i'ayer. ;]a none t riiuut asi-a.nt,:nti-

ja.i nä;r'*;-i;ävät r:.i 't:iviin l:;j:r:mj : .Tos tr.stä r,aj-l:ecssa katsotaan
ta::peel Lis;i:i.,s:i- l;ä;,7iieiä sui:-l.l.i.sia. ierj- lii-rjallj sia. iräämö:;nar'-

"1oi'cuirs:ia äiclir.iilir-,rlestäi v.Le ::aaseen k-:r-el-cen, 'uämän har'loit-
te.l"ur: tulee tap:lLriria kaiir^iri-en muiden harjoit,usben jäliieen



ja lauseitten on" ol"tava
vain tar'kasti rajattuja

mahdollis j-rnnan yksini<ertaisia ja
kieliseikko ja harjoi. tta.via,

aluaa.ti ed.ellä kuvatun harjoittelun jälkeen nittaa lrj.hin-
nä kahta seik].raa:

1) nopeutta / autoriiaattisuutta
2) virheettönyyttä

Näid-en kahden seikan havai'bsemiseksi ei tarvitse pitää eri-
koisia kokeita, vaan opettaja saa niistä melko selvän k:äsi.-

tyksen tarkkailernalla oppitai.cien reaktioita luokassa tai.
lrlelistudj"ossa" Jos hän havaitsee, että toivottavaa auto-
maattisuuC.en astet'ba ei ol-e saavutett'u, on taa.s paikal-laan
harkita ovatko harjojtusmuod.ot ja harjoitusmateriaalj- olleet
onnistuneita ja tarpeen vaatlessa ottaa käyttöön uud-ent;',yppi*'

siä ha::joituksia, joita sitten seuraa uusj- evaluaatio. Täten
on kierretty kuvion oi-keassa laidassa keskellä olevien nuol*
ten osoittama rata" Tältä radalta alaspäin johta.va pilkiru*
vij-va osoj-ttaa sitä, että reproclukti,ivisen harjoittelun cpä-
onnistumi:ren voi joskus jolrtua siitä, etiä "!-eglge_!.!j".ett
p*ohjq" ei olekaan tarpeeksi hyvä ja tätlöin joud-u-taan neto-
dien ja ma.te:i:iaa1i.n tarhistuksessa kiertänään pi-ternpi r'.'.ta
"teo::eetLisen pohja.n i:au.tta",

Kun ::epro<ir.rhtiivisren eli ohjatun harjoittelun katsotaa.n joh-
tarreentu.lokseen., a,l-ka:l

P::odu kt :L :i.v j. n c n e I i .ro-rr r.rn i. u t,; o i 1t " 
l.rr], jota Bel6,-aEcv pitää

kaikkeirr tdrheimpänä harjoitusmuotoni:", nutta ;lonka niltci
ka.ik.}-,i tä)ränastise i l<ieli;enope:tusinetoCit ovat suuremmassa
'bai" pienennäs:;ä rnäärin laiminlyöneeb. r,/apaa.ssa.., proclukiij-vi-
sjessa ha,r:joittelussa onp-ilas l.u.o vj.e::asta kiel-'uii" ilän lronb-i--

noi oppi.;.;rrialre a- kj-cli;iir:.esti;. uudtlla tarral1a, niucciostae r-i L-ari*

seita, joi ta hän ci- koskaein. a j ]taisem:li.n ol-e kur:.-l.iut eix'åi

.-l,r-r.kenr:t, i,linai stal..:.re eri or.rrie a,ie.Liilrs;iå1.r1" i{änä a.;atu}::;e t iiiin
it-rclr,inol lisc:;li i,,:.rlu;;.r, ]r,1-c1r,i;',;ä1't uötil..rn i.;e en toi-sen os;apuol.eti

-rrn.:rärtiivirn ja. jre:r t;oivoo niihi-n luonr;cvaa, m.iel"ehi:.sbä no.::-.

r:a,a1-j.n lloirinu::ika:i'ti"cltil-antecn iilrr.hai.sta reaktiota" l,u.iru-- ja.
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kuuntel.uharjoj.tuksissa oppilas nyös taverll.aan prociusoi.

uutta" Hä:ren aivonsa lu.ovat uusia rnielrkuvia ia aiatullsia,
jotka perustuvat siihen uuteen auter:rttiseen irj-eli.rnateriaa*
liin, jota aistit a.ivorhin välittävät" Erikoisen tärkeij.ä
tässä p::osessissa on se, että siinä osaksi tunteniatonkin
kielimateriaali jäsentyy aivoissa rnielekhäi]<sj. ajai;uskoko-
naisuu.ksil<sj- sen "kieliva.iston," avu1la., jolea. oppilaalle on

kehittynässä. Jotta kielivaistr: todella kehittyi"si tällä
tavoin on luettava suuret nLäärät uutta tuntematonta teirstiä
ja kuurrneltava väs}'mättömäs;ti vieraskiel j,stä puhetta " Ane-
rikl<alainen kj-elitieteilijä lVoam Chonsky, joka m:1" c-,n säa.li-
nättönästi paljastanua; behavj,oristisen oppinisteorian hej-k*
koud.et kielten oppiruisen. näkökuhnasta, painottaa eri yhteyl<-
sissä tätä luovaae generatiirrista aspekti-a kieltenoppinisessa"
Kaaviossa on vaseinmassa ylä.lairLassa lueteltu esinerki.nomai-
sesti ti.ettyjä harjoitusnruotoja, jotka kuul.uvat täl1e tersolle"
ylitä eneu:nän kiettä jo osataan sitä monipuolisernpaa voi har-
joi'btr:,Lu o.ila, mutta esim. ekstensi.ivinen lukeminen sekd.

keskust-elu.* ja er-'Llaiset irir:joi1;usha::'j oitukset sopivab )rai-
kille astej.11e" Ilarjoittelun on vain tapah.duttava sen l.cieli-
aineksen puitteissa.o jota oppi-l.aat pystyvä.l; käyttänään lr;'wä}e*

seell" (Ei siis välttänätbä r'ain sr:n aineksen puitteissa.,
jonka lie haliitsevat") lääas:,a. näissä ha::joi'buksissa on se,
ettii oppilaat tuntevat käy'Ltäväns;ii 1.:ieItä hornrirunikaai;j-oväl.i*
neenä ja jou,tuvat til.antej-siin, jo-issa Lre jatkuvasti" luovi:.t
uutta siitä kieliaj-nelcscsta ja sen hielj-:rine]<s;en avu-1.1a,

jonka ire oi.at opi;i-nee t" O;:ettajan ira::lrintilan jää taasu }.;uin-
ka tiivii.sti irar j oituks "i-s sa pi bäyc1yt äälr al)tu-p e;:ai- se err aihe *
piirj-ir: t;ari k'uinka pal- jon sitä la.a;iennetaar: ji=. syrelr-iebil.an
luirernalla, l*ru-iii;cir:n:Ll..ia., kj-r'jcj.'l;basaJ-la ja, ke,si:ristcl-r:rii:ilLii
a.ihcpiiriä s-i.r,ruav j cta scikoj.sta.

ll,:;r:::;.':--,:..-C f i I -l ::, rc:r ):r:-,1::l l !;,-''it,r: ;hte yd:::.'ä r:rcr]<:'r-ts;e c lriLj;:-.
nä oppil,a,iclc:r suolii;us';c:r a.r:vos'rcl-ua iiei,ciäir ha.::j oite.L-l-essaa,n

eri.laj-si-ssa sur:ll is j,sse ja ki r';a l.1is,i-ssa jronrnunikaa.ti or;j,i:rl*
teir;sa." Tän:4. voi tiet;''rti 'Lapahtua myös l:oiieen muodossa,



jota a::vosbeltaessa kriteerit on .ralittava niin, että ni:l*
derl avulla saadaan selvilleu kui.nira hyvin tai huonosti sano*
ma on onnistuttu lähettänään tai vas-r,aanottamaarr" Iietcd-ien
ja nateriaalin tarkisi;us voi täJ-lä asteella tulla kysyrn;rk-

seen useaan otteeseen ennenkui.n löyd-etään tavoitieeseen
j ohtav'ai; keinot "

Näin on opittu tiet'b;ya'n aihepii-::iin liittlvä kielj-aines ja
sitä on harjoiteltu mahciollisirnnan penr-steellisesti" Kun

sii-rrytään uu,teen aihepiirij-n, sama prosessi toistu.u kestäen
taas muutanan oppitunnin, kunnes jälleen sii-mytään uuteen
aiheeseen. Jotta prosessi- olisi tehokas ka.ikenlaisissa o1o*
suhteissa., sitä on sovellettava joustavasti: Yiunltin vaiheen
pituus ei voi eikä saa.kaan aina olla yksi c'ppitr.rr:ti, va.an

se voi vaihdella esin " 1, rninuutista useaan tuntiin"
llahrotasolla, siis kohonaj-sen ]cielil<urssin nätcönrfmasta
kaarriota tarkastell.essa.rnme huomaamne, kuinka sen avu-l-la on

helppo selittää kielten opetuksessa yl-eisestj- kä;rtössä oller*
den netodien puutteet ja se, mj"ksi ne eivät ole johtaneet
t od.e 1 1 j. s e en ki- e -L i t' ai t o orr " KIELI.OPTI * / KiiltltN ÖSHETOII otri e ro i
Iähinnä al-imalla t-asol.la siten, etta pyrittii-n luorna,an

hyvä teoreretti.nen pohja", jor:ka varnu-utta "evalu-oitiin" 1ähin*
nä hää.nnöskoke il la tulihatihe äa.n " l?eproo.u-kt ii.vi s e l lpr taso lla
tapahtuvaa halj oittelu"a ei !,äytä.nnö]Ij.sesti iriitsoen o-'l-l ut
o I 1 enka:rn puhuma.ttakaan pr:od-ukt i i.rj- s e sta h ar j o it t e 1u:; ta,
eikä sij-s i-hne, että kiel-tä ei" oq-:i"ttu vapaasr;i k;äyttiimää-n"
On kuitcnl<in torJe'btava, että t{ill-ä rnetoc]ilL-a saarrutettu
t'teoreetti::.e:r Dc,trja" he,1-potti- hrrornatta.vastj. monen henlri.j-ön
nyöirclrl:iä. n.l-hoir;a-i- 11r: tai,;i|1i;111ieit;a iläytä:rnijn l<ieliopintoj:r"

nrj.l-aiseL "Dl.ilil:i:f;j".-r' ja "i,U0i!NOlil'ilrliii-t'.Uiii;.!r1l'' l;c1;ii'bciriiv-i.or'-i.r.;--

ti.sec;: o1;pi-rri.:; !co:,'j.a.an rai'l.crr1;ur,;,.'.1 op:tusnenetehnä.t opcr:oitai
tö.niän l':i,-liv'ion l.cr:;Lri.cs.lii:i;i.: Ohja.tr: i; l:a-rj ci L',.rilset olivir.-u kcs--
lieisj"nta, tr:o.i'r:rltj-lle:-r T;c;ir;lr jl.j- 1i1,-,.rin'yäl:iil.le huonj.o.Ll-c.
\iapo,i+;i'r narjo-i i;ulrsi-a. "1.,:ias 1ri-iictt-i -'in rnil Le r oui:ini-se11e va.hi-rr--

goli-r-si-na., kosir:r oppilal,.'i.; :::lissii pahostaki.rr "pääs-te i;eiän tel:le*



näiin virheitä" " Tärnän icaavion roukaan hoko työske ntely tapah-
tuu huvainnollisesti sanoen "il-na.ssar'. Iieikohltolle poirjalle
ral<entuvien j-ntensiivisten reproduktioharj oitusten awtl-ia
( joihin parha.assa tapaul<s;essa yhd.istettiin imallisi-a prod"uk-

tiivisia irarjoituksia) y::itetti.in ileää-nkuin oikotietä päästä
hyvään kj-elj-taitoon, rnutta epäonnistu'btiin monessa. suhteessa.

.guomen kouluissa jo useita r.uosikynmeniä käytössd ollut "i'iOlI-
FIOITU DTltEKTlilfbTOliI I' operoi 1ähinnä leahd"ella alimmalla
ta.solla yle'btyen parhairnrnillaa-lr jossain määrin nyös yl.i"r'inälle.
Se o:r "siis ed.ellisiä parempi, mubt;a jos nuistanrner et'bä

Belyq;rev erjkoisesti .painotti vapaan ha::joittelun merkityste,
näenme kulnha tär:ireää on harkita uud-elleen, missä suhteessa
käytettävät oppi-turmit olisi jaettava. eri- oppini"svaiheiiten
kesken. Jos liatsotaa.no että aikaa. on saatava lisää alirimj-lta
tasoilta yliumrä1le o sen ei tarvitse autornaattisesti nerkitä
teoreettisen pohjan ]'rarventamista: Ajansäästöön päästiiän
nyös oppinisen ::ationa.lisoinnin ja oppimisroate;:iaalin nielele-
kät'å l;upis-iarnisen av'ul1a.

Kaavic kuvastaa nryös sel-västi, miten. kielten loppnkokeet
vaiku'btervat opetusrneboclin va1intaan. Koe on ikäänk:uin tiet-
tyJ'o korkeuteen pii-rretty ta-so, ionka alapuolelle siihen
tähtäärrätyöskeritely liionrrollisesi;i sijoittuu" ITii.npä esin,
r''anhannial Ii sta kie lt en y1. i-oppi laskir'j oitusta vastaava tas o
sijoi- btuu johonkj-n a.l-inma.n "e./al-us.atj.on" yläpuolell.e, ni-}iä.

met'oclisel.ba hanna-l-'ba kabsottrma nerkitsee sitä, että kier-
re'baän ali:rrmaista rir.taa": teo.r'e ettinen poi:ja *-*--) evaluaatio
---*7\ rnetod.ien ja nr,tcri-i;alin tarkis;tus *-,--+teoree';tinen pol:;ja"
nj-'"rät ed-e s l,ijijn:riisl:*rj oituhsct nouse seuraaval.le tasolle ,

]tosJ';a ne or.:i-..t luor:iec.Ltaan ko5:;niLij..,'-lsie, ja kuuluvat chciotto*
in;;.r;-i;j. tie i;r;i s cen cpp-ii;ri,.: r;l-'(;,.;cr':i;i,i.]i "

lli,r,:.:illuo-i;cj"s:i;l:- lri e-J"i-,:;i ;;1: orp,,-1-a.gkoct:ta cn rrailte a si,joi.tta.a
tä]-rill ]ial.,'i-c.'c:i, iliiri, ;riicles;iii-rri csoitt;:-a sen, cttä se ei. o-Lr.:

:rii-c-Lei,;iis J.-oc * vaan clriicnr:iis'i;iiriir-''r., hc;lt::o;t'.issi " Se *uaval-1a.an

oi:er:oi sarn:rr,iaika.isesti r:.se;rnr,=:ii] I;L tasolla, ej-lrii $e kuitenkaan
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selvästi- rriittaa mi-:r1;ädnlaista rnielehästä kohonai.suutta "

Thanteellinen kiel-i,en loppu,lroe olisi tiefysti ylimrnän eva*
luaation yiäpuolella oleva taso, joha l,,attaisj- lioho oppinJ-s-.

prosessin; sils my'ös ylimnän, tr::o,J.uktiivisen vaiheen. Vajn
koe, joka pakottaa. oppilaat ;ja opettajat työskentelenäiin
nryös tä.l:l-ä tasolla. ja käyttiimään kaj-lri<ea tarjoll-a oleva.a
morripuolrsba kie.l ina.teriaal"j.a., voi tar:peeksi tehokliaast.L oh-

,,ierta opis;keJ-ua ja opetusta ]rohtj- toCe-.1-l-j-sta kielitaitoa..

Tällaj-sessa- melko lyhyessä esit;'l<ssss5 olisi rna-hclotonta perus*
te1la oppimisproses,..;in erj- vaiheita tai niihin iiil;tywiä
yks i-ty j.shoh1; iar. Pe::u;ste luthan 1 ö;gtyvät Be lyayevi.n klr j ast a
ja niil,ä tr:.heva.t rlonen kiel i;enopetta;an" opetusty'össä såc.r,Lir.t

o:na.lcohtaj"sr:t hokernrrkset " Täs: sä e s it ettyä prcs e s s.i.rnal lia e i
]<uitenkaein voicla pitrj.ä lo1:ul1J.sena. Täyclellistä, joka tiL a.n"-

teeseen yi.r'uä. hyvj-n sopivaa oppinisprosessia on naird,oton l-u.c-

da, vaihka esim" betrarrioristit jossakin vaj.heess;a niin luu-
livat" Tänä ei kuitenhaan oikeu-'ra meitä ornaksu:laan "irietodi.s';e.
a.na::h:,i:.a" c'ikei ajatte lemaan, että kulr:j;r ""bule e usl:oll aa::r

a.utuaaks;i" * On olcnassa tietty;ä pe::i natteitao joita on nou.*

ilatettava jå tiettyjä oppi-ni-s* ja harjoj tr-rsva-ihcita, joita
ej- voi,ilil sivuubtaa, jos kiel-iba.j.toon hal-utaan 1rää.stä" tär:sä
cs:Ltyksesc:r niiståi tiirl<ei-mmäi; crn y::iteti;;r järjestää inie-Let-'
kii.ä.},gi ja h..Lirair:nolliseiis;i. }';okor:a:i*suuclcl;sj-" Sen ta,voj-"bte ena

on hel-pot'ba.a nij"d-en noni,en nietodrstcn or:rg.;elmien ra.'bkarsua,
jo.Lden ka,:rssa koulu.ii:r:anoin:.'i sc-: L, oi:e'cti:.ja j-nvalnj.stuslaitoh*
se'1, o1>c;'i;us:'i:rte.r:a:r1j;i.';ek.ijnit, kielj"irolicj-'L'cen laatijat ja
erf.ilen ]ta.j.hl<c::r kiel i;enopet'i;a,jat j ou'rr:v:rL ja.biru.vas'ci pa-inis-'
i:itlC':'3:tr.

t-'n li,r-rai::i;r:s oso-'r-t;t.:, iL, li,.:ti.l ti::'ll,r rlo::csli:.'r l-l-r illr'i-.i.i, ie-rt ;-ll1--
iri:.j.tr.r j::. n i-srlii llii:ii'-iit s:i. i;ii o,,,-i li,lotrlltta cllieil. l..lr:i n :;e \toid-a,::.i:

.';-l-i..i.1.;tl:ri.i ]t,.,, i;,L,rJ'i.r- Tli,:l::i. ,;"1 :l:ija;t;:L r-::;.tLli1li,:t-il iri:,! r.: toj-.,,o:in
Ci;t;lr :.-ic li.,'. I' i i,ii.i :t -t .,..i il ,t.',;(,:.1 .i);-r::ri;i.;lti:il,ii.lt-i l;:; ii voirt:al;as*.;å e jir "-

'i;i;.s'i;trl:r..rii.i,h'i'ii:l 
l:ri-;o.l i:.:,; i..ij- j:: v:,:l i.:,i:i.t r " Y:.i r: t:-t-':i- nä!trikaltcl jii va i ct:^-

terva, l:';el:j:i:.ii1 al u jos'i;i.:)-,-i n l';o:ti,..r'';i: L-i; j.s(:ts-t,å. e,.;i tyi.,s:,-r,, ba vo:L l-r.,-c,*



t-
<1a selv.yytt;ä. tilarrte ese en, jolion kj.c,i.tenr:pct'ci:.;;;"i; ovat, JOU-'-

tlneet, 1';1.elit;iet.een ja oppiini-spsyhol-oJii-a.n uur;itllpi.en l'-ijsi*
tl"stcn jär.}.;yttäessri s j-tä poli;ia.a, jol1c heiclän työrisä on. Ia*
kent;unu-t.
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