
Kielikoulutuspoliittinen projekti (KIEPO) – Opettaj ankoulutuksen teemaseminaari 15.11.2006  
 
Hei! 
 
Kiitos ilmoittautumisestasi teemaseminaariimme! Seminaarissa keskitytään pohtimaan 
kieltenopettajien asiantuntijuuden kehittymistä sekä niitä ammatillisia haasteita, joita yhteiskunnan 
moninaistuminen asettaa sekä koulutuksessa oleville että ammatissa toimiville opettajille. Seminaari 
käynnistyy lyhyellä johdannolla Kielikoulutuspoliittiseen projektiin sekä kolmella 
alustuspuheenvuorolla opettajankoulutuksen nykytilasta sekä äidinkielen ja vieraiden kielten opettajien 
ammatillisista haasteista. Yhteisen osuuden jälkeen seminaariin osallistujat jakautuvat pienryhmiin, 
joissa keskitytään alla oleviin teemoihin. Ryhmät esitellään tarkemmin seminaarissa. 
 
Ryhmä 1. kielten oppimisen ja opetuksen asiantuntijuuden kehittäminen ja kehittyminen: 
institutionaaliset rakenteet  
 
Ryhmä 2.  Kielten oppimisen ja opetuksen asiantuntijuuden kehittäminen ja kehittyminen: opettajan 
opinpolku  
 
Ryhmä 3. Yhteiskunnalliset muutokset ja kieltenopetuksen professionaalisuuden uudet haasteet: 
pedagogisen kehittämisen haasteet  
 
Ryhmä 4. Yhteiskunnalliset muutokset ja kieltenopetuksen professionaalisuuden uudet haasteet: 
kielellisen moninaisuuden kohtaaminen 
 
 
Ryhmätyöskentelyn jälkeen seminaari jatkuu yhteiskeskustelulla, jossa raportoidaan ryhmissä esiin 
nousseita näkökulmia ja pohditaan ehdotuksia ja suosituksia opettajankoulutuksen kehittämiseksi.  
 
 
 
Pienryhmätyöskentelyn aluksi jokaisessa ryhmässä otetaan lyhyesti kantaa seuraavaan kysymykseen: 
 
Kieltenopettajien ja muulla kuin oppilaiden äidinki elellä opettavien opettajien (kielikylpy, 
vieraskielinen aineenopetus) koulutus Suomessa tänään: 
 

a) yksi toimiva asia?  
b) yksi seikka, joka vaatii muutosta? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
1. Kielten oppimisen ja opetuksen asiantuntijuuden kehittäminen ja kehittyminen 

 
 

A) INSTITUTIONAALISET RAKENTEET / Vetäjänä Tuula Vä isänen ja Pirkko Muikku-
Werner 

 
Opettajankoulutuksen yhteistyörakenteet ja -muodot 

a. kielten ainelaitosten kanssa 
b. muiden ainelaitosten kanssa 
c. valtakunnallisen ja kuntakohtaisen opetushallinnon kanssa 
d. koulumaailman (muu kuin harjoittelu- ja kenttäkouluverkosto) 
e. kielenoppimisen ja -opetuksen tutkimuksen kanssa 
f. kansainvälisellä tasolla 
g. suhteessa työelämään 

 
Yllämainittuja aiheita käsitellään seuraavista näkökulmista: 
  

* Nykyiset rakenteet ja lähitulevaisuuden haasteet? 
* Ongelmakohdat ja vahvuudet? 
* Ratkaisu- ja kehittämisehdotuksia? 
* Pidemmän aikavälin näkymiä? 

 
B) OPETTAJAN OPINPOLKU / Vetäjänä Armi Mikkola ja L eena Hämäläinen 
  

a. Opettajankoulutuksen väylät (suoravalinta, monialaiset opinnot, tutkintoon sisältyvä, 
tutkinnon jälkeinen koulutus, maahanmuuttajataustaisten opettajankoulutus jne.) 

b. Sisältöjen ajoitus opettajan opinpolun kokonaisuudessa (nk. perus- ja täydennyskoulutuksen 
jatkumossa) 

c. Kielenhallinnan kehittämisen ja pedagogisten valmiuksien välinen suhde opettajan 
opinpolun eri vaiheissa 

d. Opettajan opinpolun johdonmukaisuus, jatkuvuus, saavutettavuus ja laatu  
e. Yhteiskunnallisten muutosten näkyvyys ja vaikutukset opettajan opinpolun rakenteisiin   
f. Ammatillinen kieltenopetus: kielenopettajan asiantuntijuus (kielipedagogi ja ammattialueen 

tuntija) 
 

Yllämainittuja aiheita käsitellään seuraavista näkökulmista: 
  

* Nykyiset rakenteet ja lähitulevaisuuden haasteet? 
* Ongelmakohdat ja vahvuudet? 
* Ratkaisu- ja kehittämisehdotuksia? 
* Pidemmän aikavälin näkymiä? 
 
 

 
 
 



2. Yhteiskunnalliset muutokset ja kieltenopetuksen professionaalisuuden uudet haasteet 
 

 
 
A) PEDAGOGISEN KEHITTÄMISEN HAASTEET / Vetäjänä Pep pi Taalas ja Minna-Riitta 
Luukka 
 

a. Erilaiset oppijat (heterogenistuva oppilasaines) 
b. Muuttuvat opetuksen rakenteet (etäopetus, monimuoto-opetus, työn ohessa opiskelu, jne.) 
c. Pedagogisten opintojen sisällöt vs. käytänteet 
d. Monimediainen maailma ja sen vaikutuksen kieleen, viestintään ja kielenkäyttöön, opetuksen 

sisältöihin ja menetelmiin (suhteessa esimerkiksi yhteiskunnassa tarvittaviin taitoihin, kuten 
tekstitaidot) 

e. Arviointi osana pedagogista ajattelua (pedagoginen arviointi vs. päättöarviointi) 
o Päättökokeiden (esim. yo-koe) vaikutus opetukseen ja oppimateriaaleihin 
o Arvioinnin hallinta eri osa-alueilla, esim. suullinen kielitaito, osakielitaidot, taitotasot 

f. Oppimateriaalien vaikutus opetukseen ja opettajuuteen 
g. Muutoksiin reagoiminen (miten, mihin, millä aikaperspektiivillä) 
 
 

Yllämainittuja aiheita käsitellään seuraavista näkökulmista: 
  

* Nykyiset rakenteet ja lähitulevaisuuden haasteet? 
* Ongelmakohdat ja vahvuudet? 
* Ratkaisu- ja kehittämisehdotuksia? 
* Pidemmän aikavälin näkymiä? 

 
B) KIELELLISEN MONINAISUUDEN KOHTAAMINEN, SEN VAHVI STAMINEN JA 
SIIHEN MOTIVOINTI KOULUN KIELIKASVATUKSESSA  / Vetä jänä Sirkku Latomaa ja 
Kim Haataja 

 
 
a. oppimateriaalien ja koulun kielikasvatuksen tavoitteiden välinen suhde  
b. ainerajat ylittävä kielenoppiminen ja -opetus    
c. maahanmuuttajataustaisten oppilaiden kielikasvatus 
d. varhainen kielenopetus: varhaiskasvatuksen ja koulun vuoropuhelu 
e. kielikylpy  
f. vieraskielinen aineenopetus(CLIL)  
 
 

Yllämainittuja aiheita käsitellään seuraavista näkökulmista: 
  

* Nykyiset rakenteet ja lähitulevaisuuden haasteet? 
* Ongelmakohdat ja vahvuudet? 
* Ratkaisu- ja kehittämisehdotuksia? 
* Pidemmän aikavälin näkymiä? 


