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1. TAVOITTEIDEN LAADINTA

Viime aikoina on voimakkaasti korostettu tavoitteellisuutta ja tavoitteiden
täsmällistä määrittelemistä. Selkeät tavoitteet helpottavat opetuksen suun-
nittelua ja arviointia. Kokeilussa on todettu, että tavoitteiden tiedostaminen
tehostaa oppimista.

Oppilaalle vieraiden kielten tavoitteet voidaan ilmaista vaihtelevalla tarkkuu-
della. Peruskoulun opetussuunnitelmassa ja Nykykielten opetussuunnitel-
massa tavoitteet on määritelty varsin yleisesti. Kun oppimäärä jaetaan pie-
nempiin jaksoihin, yleistavoitteet on tarkennettava. Tavoitelauseita laadit-
taessa pyritään ensiksikin mahdollisimman tarkasti ilmaisemaan, mitä oppi-
laan tulee osata tehdä opiskelun eri vaiheissa. Siksi tavoitelauseen verbin va-
linta on tärkeä. Vaikka yleistavoitteissa voidaankin perustellusti käyttää sel-
laisia oppilaan käyttäytymistä osoittavia verbejä kuin "ymmärtää", "tietää",
"hallita" ja "osata", jakson ja oppitunnin tavoitelauseissa näitä tulee välttää.
On vaikea sanoa jälkikäteen, mikå oppilaan toiminta osoittaa, että hän "ym-
märtää" tai "hallitsee" ionkin asian. Sen vuoksitavoitteet on syytä täsmentää
jo ennen opetusta ja arviointia. Täsmentämistä auttaa, kun verbi ilmaisee ha-
vaittavaa toimintaa: "kirjoittaa", "vastata", "laatia tiivistelmä", "kertoa",
"selostaa" jne. Tavoitelauseita muotoiltaessa toiftinnan kohde on täsmen-
nettävä. POPS:ssa mainittua yleistavoitetta: "ainakln jossakin määrin käyt-
tämään kieltä myös kirjallisesti" voidaan täsmentää määrittelemällä, millai-
sia kirjallisia tuotokgla oppilaan tulee pystyä saamaan aikaan, eslm.: "Oppi-
laantul€€kyetäkirjoittamaanlyhyt-kielinenk|r|e.''Tavoitettavoi-
daan ja tuleekin edelleen täsmentää ilmoittamalla, millaisesta kirjeestä on
kyse, esim.: ".........kirje, jossa hän kertoo henkilökohtaisia kuulumisia

kielisel le tuttaval leen".

Arvioinnissa tilannetta on usein aihetta tarkentaa vielä pidemmälle. Erityistä
huomiota on kiinnitettävä oppilaan suoritukselle asetettavaan vaatimusta-
soon: määritellåän minkätasoinen suoritus katsotaan hyväksyttäväksi ja riit-
täväksi, esim.: ".......tuttavalleen, niin että tämä saa oikean kuvan tapahtu-
mista." Alla oleva kaavlo havainnollistaa täsmätlisen lavoilelauseen koos-
tumusta. Sitä voidaan myös soveltaa, kun oppilaille annetaan koeohjeita.

MITÄ OPPILAAN
TULEE OSATA
TEHDÄ?

MILLAINEN TI-
LANNE ON?

MIKÄ ON VAATI-
MUSTASO?

Osoittaakseen
kykenevänsä

-ymmärtämään/
-kåyttämäänopiskelemaansa
kieltå

-tilaamaan ruo-
kaa

-asioimaanpankissa

- keskustelemaan

-kysymään ja
vastaamaan

-neuvomaan

-lukemaan

-täydentämään
-kirjoittamaan

-laatimaan tii-
vistelmå

-tavatessaan ul-
komaalaisen

-puhelimessa
-ilman apuväli-
neitå

-tutustuttu-aan tekstiin 10
min. ajan

-tilanteen edel-
lyttämällä tavalla

-niin, ettei syn-
ny väärinkäsityk-
siä

-niin, että viesti
menee perille

-enintään 5 vir-
hettä

-päåasiat loogi-
sessa järjestyk-
sessä

-våhintåän 80%
oikein
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Kaavio voidaan suunnitella siten,.että sen perusteella on mahdollista syste-
maattisesti laatia tavoitelauseita ja koeohjeiia: eslmerklksi: "Osoitiaakseen
pystyvänsä kåyttämään kirjallisesti 

-kieltä, 

oppllaan tulee osata
yhden tunnin aikana ilman apuvålineltä laatia yhden sivun mittalnen

kielinen tiivistelmä lukemastaan laajemmasta tekstlstä. Hyväk-
sytty suoritus edellyttää, että tiivistelmåssä esiintyy kolme pääasiaa ja että
väårinkäsityksiä ei svnny. Kielellisesti hyvästä suorituksesta annetaan eri-
koismaininta "

(TEHTÄVÄ 1.)

2. ERIYTTÄMISEN PERUSTEET

Eriyttåminen jakautuu sen perusteella, mikä tarkoitus eriyttämisellä on
erilaistavaan eriyttämiseen ja yhtenäistä-
våän eriyttämiseen.
Erilaistavassa eriyttämisessä opetusryhmillä on eri tavoitteet (esim. organi-
satoriset tasokurssit). Yhtenäistävällä eriyttämisellä pyritään kaikille yhteis-
ten tavoitteiden (perustavoitteiden, ydintavoitteiden) saavuttamiseen ryh-
månsisäisin opetusjärjestelyin.

Vieraassa kielessä hitaasti edistyvät oppilaat muodostavat ongelman yhte-
näistävåssä eriyttämisessä.

Oppilaalle ensimmåisessä vieraassa kielessä on käynnistetty peruskoulujen
ala-asteilla perustavoitteiden määrittelyyn tähtääviä kokeiluja.

Peruskurssia laadittaessa pyritään rajaamaan kielen käyttötilanteet, sanastot
ja rakenteet. Vaatimuksena on, että kurssi muodostaa sellaisen järkevän ko-
konaisuuden, joka mahdollistaa selviytymisen todellisista kielenkäyttötilan-
teista, joissa taidon puute aiheuttaisi suurta hankaluutta. On ilmeistä, että
ko m m un i kaat ioval m i us ja -uskal I us ovat perustavoitetason saavuttam iseksi
tärkeämmät kuin pyrkimys korrektiin kieleen.

Myös eriyttämismalleja ja -keinoja kokeillaan. Tähänastisissa kokeiluissa on
saatu näyttöä siitä, että voimakas organisatorinen eriyttäminen el kielen op-
pimisen kannalta ole välttämättä paras ratkaisu. Erityisestl tämä näyttäå pi-
tävän paikkansa suhteellisen homogeenisissa, hitaasti edistyvissä ryhmissä
(yleiskurssit ja lyhyet kurssit). Toistaiseksl voidaan kokeilu- ja tutkimustoi-
minnan vähäisyyden vuoksi tästä asiasta esittää vain joitakin nåkökohtia:

1) Yleis-/lyhytkurssilaisen motivaatio on oppimisvaikeuksien vuoksi yleensä
heikko. Kielen oppiminen, kuten kaikki muukin oppiminen, on osittain ns.
mallioppimista: opitaan arvostetun henkiiön antaman mallin perusteella ja
matkitaan hånen käyttäytymistään (vrt. "pop-idolien" matkiminen). Homogee-
nisella oppilasainekseitaän heikolla kuissilla ei kielellistä mallia pysty an-
tamaan muu kuin opettaja. Myös ulkomailla suoritetut kokeilut ja tutkimuk-
set ovat osoittaneet, että opetusryhmän homogeenisuus ja koon rajoittami-
nen eivät yksiselitteisesti edistä oppimista. Sen sijaan heterogeenisuus
näyttåä parantavan hitaammin edistyvien motivaatiota, oppimista ja tavoit-
teisiin päåsemistä, kunhan ryhmä ei ole liian heterogeeninen. (Rowlands,
1971, Burstatt 1968).

2) Yleis- ja lyhyitten kurssien opiskelun tavoitteet ovat sekä opettajille että
oppilaille usein epäselvät, mikä varmasti alentaa molempien osapuolten
työskentelymot ivaat iota.
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3. VIERAISSA KIELISSÄ HITAASTI EDISTYVIEN OPPILAIDEN OTTAMINEN
HUOMIOON ERILAISIN OPETUSJÄRJESTELYIN

3.1. HETEROGEENISET RYHMÄT

3.1.1 . Erlyltämlemahdolllsuudet

Varsinkln 5. ja 6. luokalla ja sen jälkeen yläasteella on pyrittävä luokan sisäi-
se€n eriyttämiseen. Näin mahdollistetaan se, että hltaastlkln edistyvät oppi-
laat saavuttavat tietyn perustavoitetason.

Jos otetaan huomioon toisaalta sellaiset oppllaat, joiden tavoitt€eksi asete-
taan perustavoitetaso, ja toisaalta ne oppllaat, joilla on edellytyksiä ylittää
tuo taso, kysymykseen tulevat eriyttämlsen kolme ulottuvuutta ell dlmenslo-
ta:
(1) "Laaiuusdifferentiointi merkitsee sitä, että toiset oppllaat etenevät op-
piaineksessa pitemmälle kuin toiset. Oppilaiden oppimista erottavana tekijä-
nä on omaksutun aineksen määrä.
(2) Syvyysdifferentioinnissa oppilaat saavat erlkoistua johonkin alhepilriin.
Erottavana tekijänä on se, kuinka perusteellisesti oppllas syventyy johonkln
oppikurssin osaan.
(3) Nopeusdifferentiolnnissa on erottavana tekijänä oppimiseen käytetty ai-
ka. Oppilaat käyttävät samojen tavoitteiden saavuttamiseen eri määrän ai-
kaa. " (Piippo 1973 s. 138-140). Käytännössä nåmä ulottuvuudet riippuvat
toisistaan. Ks. LIITE 1.

3.1.2. Erlyttämlsen onnlstumlsen edellytykslä:

Opettalaha edellytetään :

- oppilaantuntemusta, joko omien havaintojen tai vanhemmilta tai kol-
legoilta saadun tiedon välityksellä

- perusteellista etukäteissuunnittelua, valmistelutyötä ja hyvää oman ai-
neensa hallinta.a

- kielenopetuksessa käytettävien ja siihen soveltuvien työtapojen taita-
mista

- hyvää työrytmiä, joka kuitenkin "sietää" oppilalden erilalsen nopeuden,
ja jous.tavaa opetustilanteisiin sopeutumista

- positiivlsta asennoitumista opetustyöhön ja oppilalden yksilöllisyyden
huomioon ottamista

- kykyä motivoida oppilaansa työskentelemään vastuullisesti

- perehtymistä markkinoilla olevaan, eriyttämiseen soveltuvaan materiaa-
liin ja huolehtimista sen hankintoihin liittyvistä toimista

- perehtymistä kielen opetuksen teknisten apuvälinelden käyttöön

Koululta edellytetään :

- myönteistä suhtautumista eriyttämiseen soveltuvan materiaalin hankin-
taan

- asianmukaisesti varustettuja kieliluokkia

Kustantalllta, tuotlalllta, valmlstalllta edellytetään yllämainittujen seikkojen
nJomiooä otiamista maieriaalin, tarvikkeiden ja välineiden valmistuksessa'

3.2. HOMOGEENISET HITAASTI EDISTYVÄT RYHMÄT

Ylåasteen vieraiden kielten yleis- ja lyhyet kurssit koostuvat yleensä hitaastl
edistyvistä oppilaista. Näiden ryhmien opiskelumotivaatio on ollut heikko.
Vastaavanlaisia kokemuksia on ollut niiden paikkakuntien 5. ja 6. luokilla,
joissa suurin osa oppilaista on siirtynyt oppikouluihin.

3.2.1. Motlvolntl

Vieraassa kielessä oppilas tuntee motivaatiota oppiaineessaan, jos hän

- kokee kielen oppimisen tärkeäksi

- kokee oppisisällöt ja käytetyt työtavat mielekkäiksi

- saa oppimisen aikana onnistumisen kokemuksia.
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Varsinkin hitaasti edistyvän oppilaan tulee saada niin konkreettiset tavoitteet,
että hän pystyy ne saavuttamaan. Esim. jokaisen oppitunnin alussa on hyvä
selostaa äidinkielel lä lSyseisel lä oppitunn il la käsiteltävät aslat ja keskustella
harjoittelutavoista. Jokaiseen uuteen työskentelyvaiheeseen siirryttäessä
opettaja varmistuu siitä, ettå oppilaat todella tietävät, mitä heidän tulee teh-
dä ja miten. Ohjeet annetaan selkeästi ja yksinkertaisesti. Oppilaille varataan
riittävästi aikaa harjoitteluun, ennenkuin siirrytään seuraavan jakson käsitte-
lyyn. Oppituntia voidaan piristää erilaisin kielipelein ja muslikilla.

3.2.2. Viitteitä klelen erl osa-aluelden hariolttamlseksl

a) Ku u llu n ym m ärtäm istä voidaan hitaasti edistyvien oppilai-
den kanssa harjoitella esim. seuraavasti:

- olkeln - väärln väittämln, jolloin esim. kotitehtavanaollut teksti_käydään
yhdessä låpi siten, ettå opettaja esittää tekstiin liittyviå väittämiä ja oppi-
laat sanovat, pitävätkö väittåmät paikkansa vai eivät. Tehtävää voi vaikeuttaa
siten, että oppilaat korjaavat väärät vaihtoehdot oikeiksi.

- monlvalintatehtävln, jotka liittyvät kuultuun. Vastausvaihtoehdot voivat
olla nauhassa, tai opettaja voi ne sanoa. Kuultava jakso on lyhyt (3-5 min.),
ja se kuunnellaan ensin kertaalleen kokonaan ja sen jälkeen osissa. Kunkin
jakson jälkeen oppilaille esitetään jaksoon liittyvät monivalintatehtävät.

- piirroksln, jolloin oppilaat esittävät yksinkertaisella piirroksella kuullun
sisällön tai yhdistelevät / numeroivat / rastittavat ohjeitten mukaan tiettyjä
kohtia valmiista kuvasta (esim. kartasta matkareitin). Tätä harjoittelutyyppiä
edustavat myös bingo-tyyppiset kilpailut.

- äidinklellsln selostuksln, jolloin oppilaat voivat kuullun pohjalta vastata
äidinkielisiin tarkistuskysymyksiin tai kertoa pääkohdat kuulemastaan äidin-
kielellä.

- äänteiden, sanolen ia lntonaatlon erotlelua voidaan harjoitella esim. si-
ten, että nauhasta kuunnellaan vaikeasti toisistaan erottuvia äänne- ja sana-
pareja, ja oppilaat rastittavat kuulemansa vaihtoehdon; tai he yrittävät tun-
nistaa, mistä intonaatiotyypistä on kysymys.

b)su u lliseen t uottam iseen soveltuvat eslm. seuraavat har-
joitukset

- dialogit, joita voidaan kuunnella ja toistaa, lukea esim. oppikirjasta, har-
joitella pareittain, esittåä luokalle tai muuntaa annetun ohjeen mukaan.
Muunnosdialogissa voidaan muutettava kohta esim. alleviivata ja antaa
muutettavat osiot. Ennen varsinaisen harjoittelun aloittamista tutustutaan
yhdessä perusdialogiin ja muuntamistapaan.

- edellä mainitut monlvallntatehtävät soveltuvat suulliseen tuottamiseen
siten, että oppilaat toistavat nauhasta kuulemansa oikean vaihtoehdon.

- kysymysten, muodostaminen ja niihin vastaaminen. Hitaastiedistyvän luo-
kan tueksi voidaan luokan seinälle esim. kiinnittää kysymyskortteja ja har-
joitella peruskysymyksiä ja vastauksia toistuvasti. Oppilaiden tuotoksina hy-
väksytään lyhyet vastaukset. Yleensäkään ei tule kiinnittää liikaa huomiota
kielen korrektiuteen.

c) Luetun ymmärtämisen harjoitteleminen
Luettuun tekstiin voi kirjallisena liittyä

- olkeln - väärln välttämlä

- monlvallnta- tal velkkaustehtävlä

- lauseiden yhdistämistä piirrokslin

- vastausten yhdlstämlstä tekstin sisältöä kontrolloivlln kysymyksiin.

- luetusta laadittujen väärlen vältlämlen korJaamista paikkansa pitäviksi
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- lukemastaan tekstistä oppilaat voivat eräänä harjoittelumuotona allevll-
vata vaetaukset kirjallislin kysymyksiin.

d) Kirjal linen tuottaminen
Hitaasti edistyvillä oppilailla on usein kirjolttamisvaikeuksla, ja tämän vuok-
si suurin osa vieraan kielen oppitunnista käytetään suullisen kielitaidon har-
joittelemiseen. Kirjallisten harjoitusten tulee olla ohjattuja ja "tuettuja". Kir-
jallisen tuottamisen harjoittelemiseen soveltuvat esim.

- erilaiset täydennystehtäyä|. Oppilaat voivat täydentää tehtävään puuttu-
vat sanat tai lauseenosat. Tarvittavat sanat voidaan antaa valmiina "laatikos-
sa" tai useampana vaihtoehtona lauseen lopussa

- yksinkertaiset muunnoslehtävät, jotka suorltetaan mallin mukaan, esim.
myönteisten väitelauseiden muuntaminen kielteisiksl

- pienryhmissä voidaan laatia henkllökohtalsla vlestelä tal yastala annot-
tulhln kysymykslln käyttä€n apuna esim. mallikirjettä, oppikirjan sanastoa
jne. Jos oppilas haluaa suorittaa kyseiset tehtävät yksln, hänelle on annetta-
va siihen mahdollisuus.

- sanaslonkortaukseen soveltuvat ristisanatehtävät, jotka voidaan täyden-
tää kirjan sanaston avul la, sanaperheiden kokoam inen, monival intatehtävät
tai opiilaiden pienryhmissä laatimat kuva-arvoitukset ja kuva- tai sanaristi-
kot.

(TEHTÄVÄ 2)
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4. TYöSKENTELYPISTEOPISKELU, ERÄS ERIYTTÄMISKEINO

4.1. OPETUKSEN JÄRJESTELY

Työskentelypisteopiskelun perusajatuksena on kaikkien oppilalden auttami-
nän peruståvoitetasolle ja oppilaiden erilaisuuden huomioon ottaminon si'
ten, ättä he voivat kykynsä ja harrastuksensa mukaan paneutua vieraan kie-
len opiskeluun. ldeåna tållainen opiskelun järjestely on vanha..Sitä on ko-
keiltJ menestyksellisesti mm. Norjan peruskoululssa, joissa ollaan luopu-
massa organisatorisesta eriyttämisestä.

Työskentelypistejärjestelmäon osoittautunut käyttökelpoiseksi ns. avoimis-
så kouluisia, mutta sitä voitaneen soveltaa myös perinteellisissä koulura-
ken n u ksissa. Työskentelypisteiden I u kumäärä ri i ppu u I uokkah uoneen koos-
ta ja muodosta sekä saatavissa olevista oppimateriaaleista ja välineistä.
Ryhmätyöhuoneiden, lukusalien tai eritylsten välinehuonelden käyttömah-
dollisuus lisää työskentelypisteiden määrää.

Työskentelypisteopetus voidaan toteuttaa opettajlen välisenä yhteistyönä
rihnakkaisluokilla, mikäli kielitunnit sattuvat samanaikalsesti. Opettajat voi-
vat suunnitella etukäteen työskentelypisteiden lukumäärän ja niissä suori-
tettavat tehtävät sekä laatia oppilaille opintokortlt, jotka ohjaavat oppllaita
työskentelyoisteestä toiseen. (Ks. LIITE 2).

Varsinainen opetus voidaan toteuttaa esim. seuraavasti:

Valhe 1 : Työskentely aloitetaan yhteisen perusaineksen käsittelyllä luokan
tai suurryhmän kanssa. Yhteinen opiskelujakso vol olla eslm. seuraava:

- perehdytään siihen, mitä työskentelypisteissä on tarkoitus tehdä

- selostetaan kåytettävät työtavat ja välineet

- käsitellään teksti alustavasti

- opetetaan uusi asia

- kuunnellaan äänitteitä tai katsellaan filmi tai dioja.
Tämän jälkeen jakaannutaan ryhmiin; ryhmiin jakaantuminen voi tapahtua
myös ilman yhteisopetusta.

Jos opintokortteja käytetään, ne jaetaan tässä vaiheessa oppilaille. Kaikki
oppilaat osallistuvat ensimmäiseen vaiheeseen, joka on opettajajohtoinen.
Tvöskentelypisteopiskelun onnistumiseksi annettujen ohjeiden tulee olla
selkeitä ja yksiselitteisiä.

Vaihe 2: Oppilaat siirtyvät eri työskentelypisteisiin suorittamaan heille an-
nettuja kirjallisia tai suullisia tehtäviä, esim. harjoittelemaan rakenteita,
suorittamaan erilaisia ääntämisharjoituksia, esittämään dialogeia ym. Teh-
tävien-suorittaminen on toisissa työskentelypisteissä kaikille pakollista, toi-
sissa taas vapaaehtoista tai valinnaista. Joissakin työskentelypisteissä tarvi-
taan opettajan ohjausta, joissakin oppilaat selviytyvät itsenäisesti tai no-
peammin edistyvä oppilas voi toimia opettajana.
Työskentelypisteopiskelu ed e llytt ää o p p ilailt a

- tottumista itsenäiseen työskentelyyn, erllalsten työtapojen ja oppimate-
riaalien sekä -välineiden kåyttöön

- vastuuta omasta ja luokkatovereiden työstä
Toisaaltaseantaa mahdollisu ud e n oppilaiden itsenäisiin va-
lintoihin tehtävien, työskentelyyn käytetyn ajan ja työtapojen suhteen.

Työskentelypisteopetusta voidaan toteuttaa erilaisissa opetusryhmissä:
I uokkaopetu ksessa, yhdysl uokissa tai useam m ista saman I uokka-asteen op-
pi laista muodostetuissa suurryhmissä. Tällalseen opiskelutapaan totuttelu
aloitetaan muutamalla työskentelypisteellä ja pisteiden lukumäärää voidaan
lisätä vähitellen. (Vrt. LIITE 3.)

4.2. ERILAISIA TYÖSKENTELYPISTEITÄ: (Ks. LIITE 3)

a) Suulllnen harloltus:

- oppilaat suorittavat erilaisia suullisia harjoituksia esim. niitten rakenteit-
ten hallinnan vahvistamiseksi, joita on käsitelty yhteisessä opetusjaksossa

- stimulus on kirjallinen tai suullinen

- työskentelytapa: ryhmätyöskentely, pariharjoittelu tai yksilöllinen työs-
kentely

- työpisteessä ei ole opettajaa

- työskentely on kaikille oppilaille pakollista

- apuvälineenä voidaan käyttää nauhuria tal kielistudlota
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b) Keskustelu:

- oppilaat keskustelevat parittain tai ryhmlssä vapaasti tai annetusta ai-
heesta

- työskentely on vapaaehtoista, ja se tapahtuu joko opettaja- tai oppilas-
johtoisesti

c) Klrlalllnen työskentoly:

- oppilaat suorittavat joko oppikirjaan lllttyvlä tai lisätehtäviä. Tehtävien
tulee mahdolllsuuksien mukaan olla ltseohJaavia tal ohjelmoltuJa, jolloin op-
pilas voi itse tarkistaa vastauksensa

- hitaasti edlstyvät oppilaat tarvitsevat ohjausta ja apua itseohjaavien ma-
teriaalien käytössä

- työskentely on opettajajohtoista tai oppllaat voivat toimia apuopettajlna
- kirjallinen työskentely on kaikille pakollista ja yksilölllstä

d) Ekstensllvlnen lukemlnen:

- kielitaidon laajetessa lisätään ekstensiivlsten tekstien käyttöä

- oppilaille varataan mahdollisuus lukea eripituisla ja valkeusasteeltaan
erilaisia tekstejä

- työskentely on yksilöllistä ja kalkllle pakolllsta

- työskentelypisteessä ei ole opettajaa

e) Llsäharlolttelu:

- kielessä on tärkeää, että tietty perusaines on tuttua kaikille oppilallle.
Sentähden yksityisille oppilaille tai oppilasryhmille joudutaan eri syistä an-
tamaan lisäopetusta. Nopeastikin edlstyvät oppllaat saattavat tarvita llsäa-
pua, esim. poissaolon jälkeen.

- oppi laita ohjataan vapaaehtoisesti hakeutumaan I isäopetukseen ; opetta-
ja voi tuntihavaintojen sekä diagnostisten/formatlivisten kokeitten perus-
teella selvlttää oppitaalle, missä asiassa tämä tarvitsee lisäohjausta

- työskentely on opettajajohtoista ja vapaaehtolsta

- ryhmän kokoa tulee rajoittaa

f) Rakenneharlolttelu:

- nopeasti edistyvät oppilaat voivat käsitellä kieliopplrakenteita laaJemmin
I isämaierlaal in avul la

- työskentely on opettajajohtoista ja vapaaehtoista

g) Kuuntelun harjoiltelu:

- apuvälineinä käytetään nauhuria tai erilaisia nauhuri-, kuuloke- ja mikro-
foniyhdistelmiå

- mieluiten käytetään valmiiksi tauotettuja kuunteluohjelmia, joissa on
tarkistuskysymykset ja vastaukset

- työskentely on pakollista

- työskentelypisteessä ei ole opettajaa

h) vapaamuotolnen tolmlnta:

- harjoitellaan vapaata keskustelua

- kuunnellaan musiikkia tai lauluja

- luetaan sanoma- ja aikakauslehtiä

- tutustutaan esitteisiin, karttoihin ja kuvamateriaallin

- dramatisoidaan tai valmistetaan äänitteitä
Työskentelypisteessä ei ole opettajaa.

(TEHTÄVÄ 3)



VIHJEITÄ AIHEESTA JÄRJESTETTÄVÄÄ KOULUTUSPÄIVÄÄ VARTEN

ENNEN KOULUTUSPÄIVÄÄ

- kertaa seuraavat täydennyskoulutusmaterlaallt:
1. Suunnittelu oppilaalle vieraissa klelissä
2. Oppimisvaikeuksien voittaminen
3. Opetussuunnitelman asema, arviointi ja kehittämlnen

- kertaa erilaiset opetusjärjestelyt, eslm. suurryhmäopetus

- perehdy käsitteisiin yhtenäistävä ja erilalstava eriyttäminen
- tutustu tähän opintovihkoon

- tee kalvopohjista tarvitsemasi kalvokuvat

- informoi koulutettavia koulutuspäivänä tarvittavasta materiaalista:
o oppikirjat ja työkirjat
o vuosikurssi- ja jaksosuunnitelmat

KOULUTUSPÄIVÄNÄ

- Pidä alustus aiheesta "Tavoitteiden laadlnta" (15-20 min). Anna pien-
ryhmien laatia tehtävän 1. mukalsia tavoitelauseita.

Tehtävä 1: Laatikaa ryhmissä tavoitelauseita johonkln opettamanne
luokan oppikurssin jaksoon käyttäen apuna ohelsta kaavlota.

- Pidä alustus eriyttämisen perusteista ja hitaasti edlstyvien oppilalden
huomioon ottamisesta erilaisin opetusjärjestelyin (30-45 min). Varaa alus-
tuksen jälkeen aikaa keskustelulle ja mahdollisestl tehtävän 2. suorittamisel-
le.

T e h t ä v ä 2: Laatikaa pienryhmissä viltteiden mukaisia harjoitustehtä-
viä.

- Esittele työskentelypisteopisketu.
Johda keskustelua ja anna koulutettavien suorlttaa tehtävä 3.

T e h t ä v ä 3:Mitenvoitte soveltaa työskentelyplsteopiskelua omaan ope-
tukseenne? Keksikää ryhmissä konkreettisia esimerkkejä tällaisista opetus-
tilanteista vuosi- tai jaksosuunnitelmia apuna käyttäen.
Pohtikaa millaisiin työskentelyryhmiin jakaisitte oppilaanne ja täyttäkää
malliksi oppilaskortteihin kuviteltuja etenemisjärjestyksiä työskentelypis-
teestä toiseen.

l_
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