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l. l'4alkan tarkoitus ja järjestelyt

Maaliskuun IB päivåinä kutuvaa vuotta påivätyssä kirjeessä British Councilj-n
Suonen edustaja I4r. John Makin tarjosi allekirjoittaneell-e_mahd-ollisuutta
päästä tutustumaan Visitorship ohjetman puitteissa ]0-12 viikon ajaksi
allekirjoittanutta kiinnostavien alojen nykytilaan Englannissa.
t4atka hyvåksyttiin virkamatkaksi ja rehtorinvirasto rnyönsi sen välittörnien
kustannusten korvaamiseksi 6OO mt<'. Matkan tarkoituksena oli tutustua vieopetukseen sekå kielenopetuksen ja kasvatustieteen infornraatiojärjestelmiin Englannissa. Matka tapahtui 9. - 22.1-0. väIisenä
raid"en

kielten

aikana.

2.

Kielenopetukseen tutustuminen

2.L.

ETIC Ja C]LT

ja l) päiväksi oli järjestetty mahdoll-isuus tutustua British
Councilin päätoimitilojen yhteydessä sijaitseviin CILT ja ETIC keskuksiin,
jotka ovat toisistaan riippumattomj-a mutta läheisessä yhteistyösså toimivia kielenopetuksen informaatiokeskuksia.
Lokakuun 1)+

ETIC (Enelish Teachins Information Centre)

British Councilin alainen englannin kielen opetuksen informaatiokeskus, joka avustaa British Councilin paikallisia edustajia eri maissa,
toirnii opintokeskuksena ja välittää infornaatiota englannin kiefen opetuksen eril-aisista kysynryksistä (englanti vieraana kielenä). ETIC on saavuttanut vakiin*r,uneen aseman omassa maassaan ja sen toirninta on tullut yhä
enemmän tu-nnetuksi nyös nuualla maailmassa mro. runsaiden vierailujen ansiosta. ETIC:il-lä on täheiset yhteydet Englannin yliopistojen eri laitoksiin.
ETIC on

+) Osoite: The Britj-sh Council, t0 Spring

Gard.ens, London SVIA 2

BN

ETIC ei varsinaisesti itse suorita kasvatus'i,ieteell-istri tai kicli-i.:-teellistä tutkimusta. Sen sijaan se aktiivisesti pyrkii tuömaan e :rjirt 1,ui
kimustarpeita ja tukemaan projekteja mm. hankhirnalla niideit käyt,rc-,i;,r ,r'jrjallisuusviitteitä
ja kirjallisuutta.
Tätä tehtävää palveJ,er.at, ni,-,,:',:r'i-

Iaisten ongelmien kartoitukset ja kontaktien ediståminen ilatlan or'rr-;.l-ri,a.n
parissa työskentelevien kesken. Viime aikoina ETfC on o'l ,Lut eri..;'ii r'.ei-t
kiinnostunut mall-eista ja menetelnistä, jotka soveltuisivat eril;'i ,":
englannin kielen opetukseen (fSp = English fol Special Purposes). Pcr"inteeltisestj- ETIC on kiinnittänyt huomiota kielenopetuksen rnetodol,i--1:i,l't,
kietitaid"on testaamisen ja kielenopetuksen resurssien ongelrniin'
,111

ETIC:ilfä ja CILT:illä on yhteinen Language Teaching Library, jclii'i c,'ri
parhaita hielenopetuksen erikoiskirjastoja rnaailmassa (yli 23 000 i.-.),1:)ry*
mia). Kirjasto sisältää teoksia, jotka käsittelevät kieliiropetusJ..i..
lingvistiikkaa, psykolingvistiikkaa, sosiolingvistiikkaa jne. I1-iljr.sboon
tulee lähes LCO alan aikakausl-ehteåi, jotka käsittelevät eclell-å irLa:iritluja
aloja. Kirjastossa on myös kokoefma Englannin yliopistc,issa val.rtii st r-neita
väitöskirjoja ja muita opinnäytteitä. Erityisesti AV-os:rstossa on 1,utustuttavana yfi 550 erilaista oppiniateriaalipaketlia äänitteineen, drr,kr.rvineen jne. Arkisto-osastossa on kokoelma julkaisenalonta aineis-uo€r., joka
sisäl-tää tietoa symposiumeista, kokouksista, seminaarer'-sta, opetu;strLtrltti"tetmista, testeistä ja englanninopetuksen tilanteesta yti 60 maassa. Kirjastoon tutustuu vuosittain n. 5OO0 kävijää, joill-a on käytettävissä n.
)+0

lukusoppea.

harjoittaa laajaa julkaisutoimintaa. Josta voidaan mainita rnn.
- erilaiset bibliografiat ja kartoitukset, joita pid.etään jatkuvasti
ETIC

ajan

tasa]1a

- Information Guides, jotka sisältävät tietoa erityisteeltoista
- Luetteio Englannin yliopistoissa järjestettåvistä kursseista, jotka käsittelevåt vieraan kielen opetuksen ongelrna-aloja
- ELT Docunents, neljästi vuodessa ilmestyvä aikakauslehti, joka sisaltää
artikkeleita, informaatiota, katsauksia ym.
- Occasional Papers, jotka sisäl-tävät artikkeleita erityisteemoista
- Language Teaching and- Linguistics Abstracts, yhteistyössä CILT:in kanssa,
neljästi vuodessa ilrnestyrrä abstraktijulkaisu

CIIT (Centre for fnfoqmqlion 04 le4gtlqf;;l3-eg-h1j.11S*Sry]

.

Research.)

+)

perustettiin v. L965 ja sen tehtåi.väriir on ker:äbå ja kooroinoida tietoa vieraid-en kielten opetuksen eri on5lelma-alr-reil-ta ja välittää näin
hankittua tietoa yksityisille henkil-öilie ja yhteisöille, jotka toimivat
vieraid.enkielten opetuksen parissa. CILT on itsenäinen såätiö, joka saa
toimintansa yllåpitämiseen varoja Engli,.nnin, Skotla,nnin ja Pohjois-Irlannin opetusministeriöil-tä. Erotuksena nTIC.:istä CILT ei rajoitu nimenomaan
vain englannin opetuksen (vieraana kielenä) ongetmiin. CILT on myös selvemmin Englannin ornia tarpeita patveleva instituutio, vaikka se aivan
viime aikoina on Council of Europe-järjestön toimesta ottanut hoitaakseen
CILT

myös sen j åsenmaid-en kiel-enopetr-Lksen j,nformaatiokeskuksen tehtäviä.
CILT'näkee tehtäväkseen toirnia siltana opet,uksen ja lutkimuksen väIillä.

erilaisten julkaisujen tuotaminen.
CILT toirai-i }äheisessä yhteistyössä opettajien järjestöjen ja opettajien
keskusten kanssa. Sen henkil-ökunta pitää luentoja ja esitelmiä paikallisissa seminaareissa. CILT järjeslää rryös oma-atoitteisesti konferensseja,
jotka tavalfisesti pohtivat jotain kieJ-enopetuksen ajankohtaista ongelmaa.
Konferenssien esitelrnåt on yleensä julkaistu raportteina
Tärkeänä toimintana onkin

harjoittaa ETIC:in tapaan laajaa julkaisutoimintaa ja kuten edellä
tod-ettiin ne toimivat osittain yhd-essä. CILT:in julkaisuista mainittakoon
- CILT Reports and Papers, joita on ilmestynS't tåhän mennessä yfi 10
- Teaching Material Lists, joissa luetel-laan käytettävissä olevia oppimateriaaleja venäjån, espanjan, italian, ranskan ja saksan opetusta varten
- Selected Read-ing Lists, jotka sisältävä1, annotoituja kirjallisuuslistoja
- Information Guides, jotka sisältåvät mm. tietoja kiel-enopetuksen erilaisista jär j etöis*r,ä ja informaatiokeskuksista
- Language and. Ianguage teaching: current research in Britain L9TI-I972'
toinen uudempaa tietoa sisältävå painos ilmestyy lähikuukausina
- A .Ianguage-teaching bibliography (yhdessä ETIC:n kanssa),' toinen painos
v. L9T2 stsä]tää B3T viitettä
- Surveys (mrn. Survey of curricula and pe:rformance in modern languages,
CfLT

LgTL-L972)

+) Osoite: 20 CarLton House Terrace, Londoit Sl,IlY tAP
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2.2.

Language Teaching Centre, Yorkin

yliopisto

Yorkin yliopiston kasvatus'r:ieteen laitoksen osana toimii kielenopetuskeskus,
jol1a on käytettävissään modernit tilat: rnn. 3 kielistudiota (pääasiassa
Tand-berg-laitteisto), korkealuokkainen äänitysstud.io, äänitekirjasto, sisäinen TV-luokka ja fonetiikan laboratorio.

Kielikeskus toimii läheisessä yhteistyössä yliopiston eri laitosten kanssa.
Se järjeståä kielenopetuspalvelun puitteissa kursseja (service courses) eri
tiedekuntien ja laitosten opiskelijoifle ja opettajifle mm. kiinan, ranskan,
saksan, italian, venäjän, espanjan ja ruotsin kielisså. l4yös erityistarpeet
.pyritään ottamaan huomioon (esim. espanjaa historian opi-skelijoifle),

laitoksen muun opettajakunnan kanssa kielenopetus*
keskus järjestää vuoden kestävån kurssin tuleville vieraiden kielten opettajille. Opetusharjoittelu suoritetaan kevåtlukuhaudefla lähiatueiden kouluissa. Tulevat kielenopettajat joutuvat erikoistumisopintojensa alussa opiskelemaan jotain uutta kieltå intensiivisesti pari,n viikon ajan, jotta he itse
saisivat uud.elleen tuntuman kielenopiskelun alkuvaiheen ongelmista.
Yhdessä kasvatustieteen

Kiinnostava erikoisuus on kielenopetuskeskuksen erittäin läheiset yhteydet
Yorkin kaupungin kouluviranomaisiin. Yksi keskuksen opettajista on samall-a
kaupungin vieraiden kiel-ten opetuksen ohjaaja. Keskuksen opettajat johtajaa
myöten usein opettavat muutaman tunnin viikossa Kaupungin kouluissa ja osal-

fistuvat viikottaiseen yhteistyöpalaveriin. Keskus järjestää opettajille
metod.iikan jatkokoulutusseminaareja ja kielikursseja. Keskus on myös aktiivisesti mukana kehittåmässå siirtolaislasten englsnninkielen opetusta' Myös
opiskelijat osatlistuvat tähän toimintaan rrapaaehtoisina,
Tutkimustoiminnasta voidaan mainita mm, tutkimus kielistud.ion tehokkuudesta
ja elinkeinoelämän. kielenopetustarpeid-en kartoitus. Schools Councilin Modern
Languages Project toj-mii keskuksen yhteydessä ja sen puitteissa on tuotettu
perusteell-isesti testattuja opetuspakeLteja (mm. En avant, Adelante, Vorwärts)
McMillan kustannusliikkeen toimeksiannosta ollaan hehittånässä Kaieidoscope:

ninistä opetuspakettia, joka on kansainvä-tisille markkinoille tarkoitettu
alkei soppikir j asarj

a

.

r

2,3, llci: llajesty? s Inspectorate
16 päiväksi oli järjestetty mahd.ollisuus tutustua vieraiden kiel-ten
opetuksen -r,arkastukseen. Mr. 14. V. Salter, Hl"{I , esitteli vieraiden kielten
opetu-kscn nykyongelmia ja totesi, ettå eniten ongelmia aiheuttaa koko ikäluol-,an vieraan kielcn opetus. Tällaisia ongelmia ovat mm. tulisiko opetuksen tavoitteita eriyttää ja jos tulisi niin miten tdmä tulisi tehd.ä, mikä
on vieraiclen kielten opetuksen asema opetussuunnitelmassa, mitä -rieraiden
kielten opetuksessa tul-isi opettaan millainen vaatimustaso tulisi asettaa
vieraid.en kielten opetukselle. Ir{aail-mankieltä puhuvassa maassa vieraiden
kiefLen opetuksen erityisongelmana on motivaation puute, Mr. Salter totesi,
että vaikka on kehitetty korkeatasoisia oppimateriaaleja ja vaikka osa opettajista on korkeatasoisia, ongelmana on myös opetuksen tason suuri vaihtefeLoka.ki-Lr:-n

VUUS.

2.1+. Selvyn College, Cambrid-gen

yliopisto

f) päiväksi oli järjestetty mahdoll-isuus tutustua Cambridgen y1i*
opiston lingvistiikan taitokseen ja yliopiston graduate studies ohjel-maan,
Tieteellisistä jatko-opinnoista kiinnostunut opiskelija (Research Student)
lähettää hakemuksensa erityisosastolle jatko-opintojen lautakunnal-le (Board,
of Grad,uate Studies). Tied.ekuntien tutkintokomiteat (Degree Committee) antavat l-ausunnot hakijoisla. Tutkintokomitea, joka on vastuussa hakijalle hy-väksytyn opinto=ja tutkimusohjelman ohjannasta, nimeää kullekin hyväksytytle ha"kijalle työn ohjaajan (Supervisor), joka raportoi keväisin tutkintokomiteall-e jatko-opiskelijan työn edistymiseslä.
Lokakuun

Saavuttaakseen l'4,Sc. tai l'{.Litt. arvon opiskelijan on normaalisti suor"itet-tava pa,ikan pääIlå ohjattua opiskelua 6 lukukaud,en ajan (Z vuotta) ja

Ph.D:tä varten

p-

hikukauden ajan (3 vuotta)-.

Viirneistä eclellisenä lukukautena opiskelija voi jättåä opinnäytteensä t-arkastettaval;si. Opinnäytteessä on esipuheessa ja låhdeviittaut<sin osoitettava tiedon l,ähteel, tehtävä selkoa missä määrin on käyttänyt hyväksi rnuiden
työtä ja onko osa tuloksista rnahclol-lisesti tutkimusyhteistyön iulos-ba.
Opinnäytteen tekijän on rnyös osoitet-t,ava, ettei muissa yliopistoissa ole
tehty sanantapaista työtä. Opinnäyte kirjoitetaan englanniksi ja jätetään
kahlena kappaleena. l'fukaan tulee rnyös liittåä kolne n. 300 sanaa käsii,tävä

6,

Tutkimuskomitea nimeäg. kr:.ksi tar:lir-stajaa (ll:l.,.liiners), jotka
tutustuvat opinnäytteeseen ja järjes'Lävät tava,[lisesti suul]isen kuulu,ste]un
(Huom. ei julkinen), jonka aikana selvitetään opinnäytteen tekijän alan
yleistä hallintaa. Kurnpikin tarkastaja antaa i'bsenäisen lar,rsunnon opinnäyt-

tiivistelniäå.

teestä ja yhteisen lausunnon suullisesta tutkinnosta. Jos tarkastajien
lausunnot hyväksymisestä 1,ai hylkäämisestä poi.kheavat toisis';aan, tutkintokomitea nimeäå kolmannen (tai joskus useamman) ta.rl<-astajan. Jos suul-linen
tutkinto ei tyyd.ytä tarkastajaa, tutkintokomitea voi myöntää tutkittavalle
uuden rnahdollisuuilen. Jos tarkastaja'i, suositteierreit sekä opirrnäytetyöhön
että suullisen kuulustefun hyväksp'nistä, tutkintokomitea äänestäå asiasta
ja ilmoittaa sen tuloksen jatko-opintojen lautakui:rnalle, Jos lautakunta
hyväkslXr

esityksen, sihteerj- ilmoittaa julkisesl,j- tutkinnon suorittanisesta.

Jos opinnåytetyö ei tarkastajien rnielestä ole riittävä,n korkeatasoinen, lautakunta voi rnyöntää tekijälle oikeud.en esittää tarkistettu opinnäyLe, mutr.a
vain mikä}i ainakin ioinen tarkastaja suosittelec tätä menettelyå. Vain
yksi tarkistuskerta on mahd.ollinen. Jos tuthintokomitea ei katso opinnäytetyön ja suullisen kuulustelun vastaavan tohtorin tutkinnolle asetettavia
vaatimuksia, se voi suositella M,Sc, tai M, Lit1,. oppiarvon rnyöntämistä,
Lautakunta voi näin menete-11ä edellyttäen että väiL,telijä on valmis hyvåk:
symään ehd.otuksen, Myös työn ja suulJisen kuulustelun kokonaa,n hylkäåtninen
on rnahdoll-ista - eikä pelkästään teoriassa. Kopio opinnäyiteestä sijoitetaan yliopiston kirjastoon tutust'rmista ja kaukolainakopiointia varten.
Jos opiskelija on alunperin hakenut suorittamaan l'{.SC. tai l.'1.Litt, tutkintoa
ja suorittanut sen hyväksyttävästi, hän voi anoa oikeutta jatkaa opintojaan
Ph.D, *oppiarvoa varten, Tämä edellyLtåä r luiru-haud.en ohjattua opiskelua.
Tåtä oikeutta ei kuitenkaan ol-e opiskefijalla, jolle on edellä kuvatulla
tavalla myönnetty M.Sc. tai M,Litt. oppi"arvo Ph.D. ervon sjjasta.

t

7.

3. Kasvatustieteetliseen tutkimukseen ja informaatiojärjestelmiin
tutustuminen

3.1-. National Foundation

for

Ed.ucational Research

in

England and Wales (ttfm)

oli järjestetty rnahdollisuus tutustua kasvatustieteellisen tutkirnuksen keskukseen. NFER on itsenåinen tutkimuslaitos, joka suorittaa empiiristä kasvatustieteellistä tutkimusta. Se on perustettu v. L9\5.
Sitä tukevat taloudellisesti piirihallintoviranomaiset, opettajajärjestöt,
yliopistot, opetusministeriö ym. alan järjestöt ja viranomaiset. N. 90 /"
perusrahoituksesta tulee piirihallintoviranomaisilta (Local Ed"ucational
Authorities). Tä11ä hetkellä opetusministe.riö, Schools Council- ja yhteiskuntatieteellinen toimikunta vastaavat n. 2/3 tutt<imusprojektien rahoituksesta. Toineksiantoprojektit ovat yleensä mittavia ja niiden rahoitus -- vastoin suomalarsta käytäntöä - on yleensä tiedossa projektin koko suunniteltun
kestoajan ajaksi. Toimeksiantornääräraha on n, 200.000 puntaa vuosittain,
NFER:n henkilöstön kokonaisvahyuus on n. f6O nenkilöä,
Lokakuun 21 påivåksi

yleinen arvostus perustuu sen tieteelliseenobjektiivisuuteen
ja koulutuspotiittiseen sitoutumpttomuuteen. NFER:n tavoitteena on
.. kehittää ja ylläpitää laajamittaista tutkimustoimj-ntaa
- harjoittaa yhteistyötä muiden kansal-listen ja kansainvätisten kasvatus*
ja tutkimusjärjestöjen kanssa
- kehittää tehokkaita testejä ja muita mittaväl-ineitä ja opastaa niid.en

NFER:n nauttima

käytössä

- ylläpitåå jutkaisu- ja informaatiotoimintaa, joka auttaa opettajia, päätöksentekijöitä ja muita kasvatuksesla kiinnostuneita tutkimuksen viineaikaisen kehityksen seuraamisessa
: toi.rnia neuvoantavana elimenä opetusministeriölle ja muille ministeriöille

piirihallintoviranomaisille ja muille kasvatusalan järjestöille kas-.
vatustieteellistä tutkimusta koskevissa kysymyksissä
- järjestää senr.jnaareja ja kursseja
NI'ER;n projektit ovat yleensä laajamittaisia ja keståvåt usean vuoden a;an.
sekä

lalmistuneista tutkimuksista ovat herättäneet suurta kiinnostusta rr,m.
Dr, Clare Burstallin johtarna I'rench in the Primary School- projekti, joka
kesti l0 vuotta ja johon otti osaa yli 100 koulua ja yfi l0 000 oppilas-ua
sekä yhtenäiskoulun vaikutuksia tutkinut projekti. NFER on n'ryöskin tu-tkinut esikoulun rikastuttamisohjetrnien vaikutuksiao siirtolaislasten koulun-

B.

kåyntiongelmia, opettajan ammattikuvaa sekä päättötutkintojen reliabititeettia ja validiteettia. NFER on edustanut Englantia kasvatusalan kansainvälisessä lEA-tutkimuksessa
Käynnissä ovat seuraavat

.

projektit:

16-vuotiaiden päättökokeiden (CSS ia GCE O-level) tutkimus
l-B-vuotiaid.en päättökokeen (A-tevel) tutkimus
matematiikan oppiniistulosten tutkimus
oppikoulun opetlajan ammattikuvan tutkimus
opetussuunnitelman kehittämisprojekti: Ed.ucation for a Multi-raciat
Society
opettajankoulutuksen uudistamisen evaluointi
peruskoulujen opinto-ohjauksen evaluointi
esikoulufasten viriketausta ja kognitiivinen taso
näkövamnaisten ja sokeid.en koulutuksen evatuointi
opetustapahtuman kontrolli kansakouluissa

- lukemisen tason arviointi
- oppilaiden tietojen arviointi

heid.än siirtyessään kansakoulusta oppi-

kouluun

- lastentarhanopettajien tavoitteet ja rooli
- lukiokoulutuksen uusia vaihtoehtoja
pitää erj-ttäin tärkeänä tutkimustulosten välittåmistä opettajitle ymnärrettävä11ä kielellä. Tästä syystä raporttien viimeistelyyn t<iinnitetään paljon huomiota. Laitoksella on oma kirjapaino. Se julkaisee nryös lähinnä
opettajille tarkoitettua aikakauskirjaa Fd-.ucati_onal Res.earch, joka ilmestyl'
kolme kertaa vuodessa. Informaatiota välittää laitoksen tiedotusosasto,

NFER

kasvatustieteellisen tu-ukimuksen rekisterin. Tiedotussihteeri vålittää popularisoitua tietoa tutkimuksesta lehd.istö]le. NFER julkaisee laajal1e leviävåä newsletteriä
joka

on saamassatoinintakuntoon tietokonepohjaisen

Educational Research News.
Tutkimuksen ed.istämiseksi NFER on
testejä ja rnittavälineitä. Se on

englantiapuhuvis sa maissa

kehittånyt ja jatkuvasti kehittää erilaisia
tällä hetkel-lä huomattavinpia alan laitoksia

9

3.2. Schools Council
Schools Council on yhteistyöjärjestöo jonka tehtävänä on erityisesti opetussuunnite1mien ja tutkintojen kehittäminen. Se perustettiin v. fp6)+ ja sen
toimiala kattaa 2-l8-vuotiaat. Opetusministeriö myöntää n. puolet varoista
(n. l mifjoonaa puntaa) ja piirihallintoviranomaiset loput (myös n. 1 milj.
puntaa). Vaikka Schools Council- loimii läheisessä yhteistyössä Opetusminisleriön kanssa ja vaikka sillä on meikäl-äisen ministeriön ja sen al-aisten
keskusvirastojen tehtäviä, se ei ole Opetusministeriön osasto. Schools
Councilin organisaatiota havainnollistaa seuraava kuvio.

GovErning go!ncil
Ullinate rctp.nxib;!iry

it1"li'*31'.' ------l
Fin!nc6 and
Slalt Comnittee

Programm6 Coinniittaq
Senior adu6tional rc:;cry
6inniie nsrcn!iblt 1c
Gor:rninq Coirilcil

FinånE, stdilj,,g, åudii;
advi*s Program$c Cgmmitlee
ofstate o{ rsources

for dclErm;:atim ol Fd6rii.r;
or€rs!:ht ot wrk Fr'rE;miro
sd.ppointnenb to
rubjeci roorsineF

Currlculuil Steerin!
Commitl4c A

curriculum Steoring
committro 3
!s for Curricuhm SteerinE

currlcrlun St€sring

B@h

11-16: also (vJth Cuticulum
Stering comminee C) cenhl
cccrdinating a!thority tor
sondary ehool exsmieticnt

puFils 14-18

Curri.ulum fcr pupils 2-13
and deuil€d proposals Jor

Comm,Iee A bLt ror puprls

aiddevelopftnt

Cnmmittec lcr \la!es
Comt,ines lundiols oi all
Steering Commifte6 in matteri
!f speqfic concem 1o Yy'ajes
except in relatim to
cxaminaiionsAdvies Cöuncil cr sFclai
problsriF ol Welsh education
including examinations
sdudeJ in theWelsh

Cöflmittee

C
As for Crrridlum S€ering
Conrmine€ B but iof

language

Firit Examinatlons
Commiites

Sgcoftd Exåmlnationt
Comr.ritts6

Examinationi normally t3ken
at 16t; mrks to Cunidlum

Exarnin.iien. beyond thc level
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Ylintä päätösvaltaa harjoittaa Governing Council , jonka puheen j ohtaj art nr meaa
opetusministeri, ja jonka fJ jåsenebtå valtaosan tulee olla opettajia.

10.

Tutkinnot
Schools Council- toimii opetusministeriön neuvoa-antavana elimenå tutkintokysynryksissä. Englannissa oflaan tutkimassa koko tutkintojärjesteknån
uud.istamista. On olemassa 22 tutkintolautakuntaa, joista B on koko maan

kattavia ja 1\ alueellista. Kansalliset tutkintolautakunnat
järjestävät GCE-tutkinnon ("akateemisen tutkinnon") o-tevel ja A-level)
ja paikalliset tutkintolautakunnat GSE tutkinnon ( "kåytännöllisen tutkinnon" ). Schools Councilin on hyväks1-ttävä tutkintolautakuntien uudistusehd.otukset, ennen kuin ne void.aan toteuttaa. Se nyös jatkuvasti seuraa
pistokokein, että eri lautakunnat noudattavat samoja arvostel-uperusteita.
On olemassa suunnitelmia GCE ja CSE tutkintojen yhdiståmisestä.
Opetus

suunnitelmat

ja ope-Lussuunnitel-mien kehittärnistä
varten varoja yksityisille tutkijoille ja laitoksille. Se on tukenut
tähän mennessä n. 150 projektia, joista suurin osa on valmistunut. Käynnissä on n. l0 projektia. Tutkimusprojektit kestävät tavallisesti 3 r'uotta ja opetussuunnitelmien kehittärnisprojektit 5 vuotta. Suurin osa projekteista (n. 98 f') toteutetaan Schools Councilille tehtyjen ehd-otusten
perusteell-a. Se ei itse pyri aktiivisestj- ohjaanaan, vaan sen sijaan
herkästi reagoimaan koulujen ja opetuksen tarpeisiin. Tåflä hetkelfä
enin osa projekteista keskittyy ikäkausiin 11-15 ia L5-L6 ja suhteellisesti våhemmän kansakouluikään.
School-s Council nryöntäå tutkimusta

.

I

Schools Councj-l ei mäåräå rnitä ja miten opettajien tulisi opettaa. Sen
sijaan se pyrkii laajentanaan opettajien val-innan mahdol-lisuuksia tarjoamalla heidän käyttöönsä perusteetlisesti tutkittuja, kokeiltuja ja arvioituja opetussuunnitelmia ja opetusmateriaalia.

Proi

cktit

niin lukuisa rnäärä, ettei niitä voi yksityiskohtaisesti käsitellä. ltre käsittelevät äidinkielen ja vieraiden kielten opetusta, reaaliaineita, taideaineita ja liikuntaa, ma-i,ematiikka.a,
luonnontieteitå, eriNyisopetusta, tut,hintoja, kodin ja koulun yh-r.ei.s*,yötä,
kouiun organisaatiota ja resursseja sekä kaksit<ieiisyyden ongelmia \ralesissa.
Schools Councilin projekteja on

1l

.

Julkai sutoiminta
Schools Councilin rahoittamista tutkimuksista ja kokeiluista cn kertyn5.t,
huomattava måårä julkaisuja. Schools Council- ei itse julkajse r-ri.itä, \,'aaii
tekee julkaisusopimuksia eri kustannustiikkeiden kanssa, Sar;as:-ra i{o:]<rJr:.i
Papers on ilmestynyt

n.

6O

;uffaisua, sarjassa IX"tirrr-?!f-qn"_g{fr'r_!:g:,,:,1

J0 julkaisua, sarjassa Curricul-um Bul-l-etins 5 julkeLr'-sua, sarje.ss:r. i?,esei:r:'t:ir
Reports B julkaisua ja sarjassa Research Studi,e.s n. 30 julkaisua. Täniå,n
l-isåksi on julkaistu runsaasti opetusmateriaalia, joka on syni;ynyi- oper,r-r-ssuunnitefmaproj ektien pohj a1ta.

3.3.

The

British Library

British Library perustettiin v. L9T2 Dainton konjtean ehd.ol,usten mu}ai*
sesti annetun lain perusteella ja aloitti toirnintansa l-,7,I9T j. Uuteen oi,gänisaatioon yhdistettiin useita erilfisiä yksiköitä, jotka jaireir-itu-r,'at ser,iraaThe

van kaavion mukaisesti
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Reference Divisionin tehtävänä on pitaa helposti saatavilla kirjallisuutta
paikan påäl1ä tapahtuvaa tutusti.mista varten. Kirjarnäärä on tällä hetkel-Iä

n. B miljoonaa, mikä tekee siitä erään maailman parhaiten varustetujsta.
tieteellisistä kirjastoista. Lainausosasto (Lend.ing Division) toimii
Boston Spassa Yorkshiressä. Se on maail-man suurin lainauskirjasto, joira"
esim. v. 1974 käsitteli n. 2 miljoonaa lainauspyyntöä. Se toimii rnyös
.

- ^-t

l-ääketieteellisen tietokonetiedoston

ItfiDLARSin

kansallisena keskuksena.

Bibliographic Services Division suorittaa laajaa bibl-iografista toimintaa
julkaisemall-a mm. The British National Bibliography, referenssiosaston

kirjaluettelot, The British Catalogue of Music, The British Education
fnd.ex, Books in English, The British Union Catalogue of Periodicals ja
The General Catalogue of Printed, Books.
Valtavien d"okumenttinåärien käsittelyn tehostamiseksi The British Library
on kehittånyt ja on kehittämässä lukuisia tietokonepohjaisia kåsittely-
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