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uroopan unioni on koti 450 miljoonalle ihmiselle, jotka edustavat
useita eri kulttuureja ja kieliryhmiä. Unioni ja kaikki sen
jäsenvaltiot ovat monikielisiä ja -kulttuurisia yhteisöjä.

Kannustamalla kieltenopiskeluun luodaan yhdyskohtia Euroopan
kansalaisten välille ja edistetään eurooppalaisuuden tunnetta. Kielitaito on
yksi kaikkien Euroopan kansalaisten tarvitsemista perustaidoista. Se on
taito, jota Euroopan kansalaisille avoinna olevien uusien ammatillisten ja
henkilökohtaisten mahdollisuuksien täysi hyödyntäminen edellyttää.

Eurooppalaisten on nähtävä vaivaa kielten oppimiseksi voidakseen hyötyä
paremmin vapaasta liikkumisesta yhtenäismarkkinoilla, ollakseen
kilpailukykyisempiä osaamistaloudessa ja tunteakseen ja ymmärtääkseen
paremmin muita eurooppalaisia laajentuvassa unionissa. Euroopan kielten
teemavuosi 2001 osoitti, että kansalaiset haluavat panostaa tähän, ja
Barcelonassa maaliskuussa 2002 kokoontunut Eurooppa-neuvosto ja jo
aikaisemmin Euroopan parlamentti ovat todenneet tarpeen ryhtyä toimiin.
Vaikka jäsenvaltiot ovat pääasiassa vastuussa kieltenopetuksen ja
-opiskelun olosuhteiden parantamisesta, Euroopan unioni on jo tukenut
tätä tehtävää merkittävästi muun muassa rahoittamalla useilla miljoonilla
euroilla kieltenopettajille ja -oppijoille suunnattuja projekteja sekä
kielenoppimisen alan innovatiivisille aloitteille myönnettävällä
eurooppalaisella laatuleimalla.

Tästä huolimatta on ponnisteltava edelleen.

Komissio on todennut laajan kuulemisen perusteella, että nyt tarvitaan
merkittäviä ponnisteluja

sen varmistamiseksi, että kaikki osaavat puhua kahta kieltä yhtä hyvin
kuin äidinkieltään
kieltenopetuksen laadun parantamiseksi lastentarhasta aikuis-
koulutukseen
kielimyönteisemmän ympäristön luomiseksi sellaisessa Euroopassa, joka
todella hyödyntää kielten rikkauttaan.
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Tämä toimintaohjelma osoittaa, että komissio on sitoutunut saavuttamaan
todellista edistymistä tällä tärkeällä alalla. Se saa toivottavasti
jäsenvaltioiden keskus-, alue- ja paikallisviranomaiset ryhtymään mukaan.

Tässä julkaisussa kuvataan kattavasti Euroopan komission suorittamaa
kuulemista EU:n toimista kielten osalta.

Asiakirja jakaantuu kolmeen osaan.

Pääasiallinen osa sisältää Euroopan komission vuosiksi 2004–2006
laatiman kieliä koskevan toimintaohjelman tekstin. Toimintaohjelmassa
asetetaan poliittiset tavoitteet ja luetellaan niiden saavuttamiseksi
tarvittavat toimet.

Toinen osa sisältää komission valmisteluasiakirjan, jota käytettiin
perustana Euroopan komission vuoden 2002 lopussa käynnistämässä
laajassa julkisessa kuulemisessa. Tällä keskusteluiden pohjaksi tarkoitetulla
asiakirjalla täydennetään toimintaohjelmaa siten, että siinä esitetään
seikkaperäisemmin Euroopan komission ajatuksia kielellisestä
monimuotoisuudesta ja kielen oppimisesta sekä ehdotettujen
toimenpiteiden tausta.

Kolmas osa sisältää niiden vastausten tarkastelun, jotka on saatu julkisessa
kuulemisessa tässä keskustelun pohjaksi laaditussa asiakirjassa esitettyyn
seitsemään kysymykseen.

Liitteessä mainitaan lopuksi useita hyödyllisiä linkkejä niille lukijoille, jotka
ovat kiinnostuneita saamaan lisätietoja Euroopan komission toiminnasta
kielten alalla.

Viviane Reding
Koulutuksesta ja kulttuurista
vastaava Europan komission jäsen
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Euroopan parlamentille,
Euroopan talous-
ja sosiaalikomitealle
sekä alueiden komitealle
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monimuotoisuuden edistäminen –
Toimintaohjelma 2004–2006

KOM(2003) 449 lopullinen
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Osa 1





JOHDANTO

Asiayhteys

Euroopan kansat rakentavat yhtenäistä unionia monista eri kansakunnista,
yhteisöistä, kulttuureista ja kieliryhmistä. Unioni rakentuu ajatusten ja perinteiden
tasavertaiselle keskinäiselle vaihdolle, ja sen perustana on, että historialtaan
erilaiset mutta yhteiseen tulevaisuuteen pyrkivät kansat hyväksyvät toisensa.

Euroopan unionilla on hyvinkin pian edessään historiansa merkittävin
laajentuminen. Uusi unioni on koti 450 miljoonalle eurooppalaiselle, jotka
edustavat erilaisia etnisiä, kulttuurisia ja kielellisiä taustoja. Silloin on entistäkin
tärkeämpää, että kansalaisilla on taidot ymmärtää naapureitaan ja viestiä heidän
kanssaan.

Jotta pystyttäisiin rakentamaan yhteinen koti, jossa ihmiset voivat asua, tehdä
työtä ja käydä kauppaa yhdessä, kaikkien on osattava viestiä toistensa kanssa
tehokkaasti ja ymmärtää toisiaan entistä paremmin. Vieraiden kielten
opiskeleminen ja puhuminen auttaa suhtautumaan avoimemmin naapureita,
heidän kulttuureitaan ja näkemyksiään kohtaan.

Euroopan unioni rakentuu kansalaisten, pääoman ja palvelujen vapaan liikkumisen
varaan. Hyvän kielitaidon avulla kansalainen pystyy paremmin hyödyntämään
vapauttaan työskennellä tai opiskella toisissa jäsenvaltioissa.

Taloudelliseen, yhteiskunnalliseen ja ympäristölliseen uudistukseen tähtäävä
Lissabonin strategia käynnistettiin maaliskuussa 2000, ja sen mukaisesti unioni
kehittää osaamiseen perustuvaa yhteiskuntaa, joka on keskeinen tekijä unionin
pyrkiessä täyttämään tavoitettaan tulla maailman kilpailukykyisimmäksi tietoon
perustuvaksi taloudeksi vuosikymmenen loppuun mennessä. Vieraitten kielten
opiskelu auttaa tuon päämäärän saavuttamista, sillä se parantaa opiskelijan
kognitiivisia taitoja ja vahvistaa hänen äidinkielen taitojaan – myös luku- ja
kirjoitustaitoa.
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Euroopasta tulee vihdoinkin ilman

verenvuodatusta yksi suuri perhe …

todellinen muutos … humaanisten arvojen

maanosa … vapauden, yhteisvastuullisuuden

ja monipuolisuuden maanosa,

mikä tarkoittaa muiden kansojen kielten,

kulttuurien ja perinteiden kunnioittamista

(Laekenin julistus)



Komissio pyrkii lisäksi kehittämään EU:n kansalaisten yrittäjähenkeä ja
yrittäjäntaitoja (esim. pienyrityksiä koskevalla eurooppalaisella peruskirjalla (1)
sekä yrittäjyyttä koskevalla vihreällä kirjalla). Näiden päämäärien saavuttamista
helpottaa, kun unionissa tuetaan tehokkaasti kieltenopiskelua ja varmistetaan,
että eurooppalaisilla ihmisillä ja yrityksillä on ne kulttuurienväliset ja kielelliset
valmiudet, joita tarvitaan tehokkaaseen toimintaan globaaleilla markkinoilla.

Kansalaisten kielitaidon parantuminen olisi hyödyllistä myös monen muun
Euroopan tasolla ajettavan politiikan kannalta.

Lyhyesti voidaan todeta, että kyky ymmärtää ja viestiä vierailla kielillä on
eurooppalaisen kansalaisen perustaito.

Kielitaito jakautuu epätasaisesti maiden ja yhteiskuntaryhmien välillä (2).
Eurooppalaiset puhuvat vain harvoja vieraita kieliä, pääasiassa englantia, ranskaa,
saksaa ja espanjaa. Yhden laajasti käytetyn kielen opettelu ei riitä, vaan jokaisella
eurooppalaisella pitäisi olla kyky viestiä tyydyttävästi äidinkielensä lisäksi ainakin
kahdella muulla kielellä. Tavoite on asetettu korkealle, mutta useiden
jäsenvaltioiden jo nyt saavuttama edistyminen osoittaa, että se on täysin
saavutettavissa.

Euroopan kielten teemavuosi 2001 toi esiin monia tapoja, joilla kieltenopiskelua
ja kielellistä monimuotoisuutta voidaan edistää. Barcelonassa maaliskuussa 2002
kokoontuneet valtioiden ja hallitusten päämiehet totesivat, että Euroopan
unionilta ja jäsenvaltioilta tarvitaan toimia kieltenopiskelun parantamiseksi. He
vaativat lisätoimia, joilla parannettaisiin perustaitojen hallintaa erityisesti siten,
että lapsille opetetaan ainakin kahta vierasta kieltä jo hyvin pienestä pitäen.

Euroopan parlamentti vaati 13. joulukuuta 2001 antamassaan päätöslauselmassa
toimia, joilla edistetään kieltenopiskelua ja kielellistä monimuotoisuutta. 14.
helmikuuta 2002 kokoontunut koulutusneuvosto kehotti jäsenvaltioita ryhtymään
konkreettisiin toimiin, joilla edistetään kielellistä monimuotoisuutta ja
kieltenopiskelua, ja pyysi Euroopan komissiota laatimaan ehdotuksia näistä
aiheista.

Tämä toimintasuunnitelma on Euroopan komission vastaus neuvoston
kehotukseen. Toimintasuunnitelman rinnalla olisi luettava kuulemisasiakirjaa
Kieltenoppimisen ja kielellisen monimuotoisuuden edistämistä koskeva
kuuleminen (SEC(2002) 1234 (3)), jossa Euroopan komissio esittää ehdottamiensa
toimien perustana olevan ajattelutavan ja taustan.
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(1)
Eurooppa-neuvosto

vahvistanut Santa Maria da
Feirassa Portugalissa

18.–19.6.2000.

(2)
Tarkempia tietoja

jäsenvaltioiden välisistä
eroista sisältävät

kuulemisprosessiin liittyvät
tausta-asiakirjat, jotka

löytyvät osoitteesta
http://europa.eu.int/comm/

education/policies/
lang/languages/  
consult_fi.html

(3)
Osoitteessa

http://europa.eu.int/comm/
education/policies/lang/

languages/
consult_fi.html



Jaettu vastuu

Kieltenopiskelu ja kielellinen monimuotoisuus ovat perusluonteeltaan kysymyksiä,
joita voidaan käsitellä eri tavoin eri tasoilla.

Keskus-, alue- ja paikallisviranomaisten tehtävät

Jäsenvaltioiden viranomaisilla on päävastuu muuttaa kieltenopiskelun nyt saama
uusi vetoapu konkreettisiksi toimiksi paikalliset olot ja toimintalinjat huomioon
ottaen ja yleisten eurooppalaisten tavoitteiden mukaisesti.

Euroopan neuvosto kehottaa jäsenvaltioitaan pohtimaan tätä vastuutaan ja
laatimaan eräänlaisen kieliselvityksen, jonka avulla voitaisiin muotoilla sellaista
kielikoulutuspolitiikkaa, joka on linjassa Euroopassa tavoitellun sosiaalisen
osallisuuden edistämisen ja demokraattisen kansalaisuuden kehittämisen kanssa.

Käsitellessään koulutusjärjestelmien konkreettisia tulevaisuudentavoitteita (4)
jäsenvaltiot ovat sopineet yhteisistä tavoitteista, joihin pyritään luomalla indikaattoreita
ja malleja, vaihtamalla hyviä toimintatapoja ja toteuttamalla vertaisarviointeja.
Jäsenvaltiot ovat asettaneet kielitaidon kehittämisen prioriteetiksi. Työohjelmalla
jäsenvaltiot sopivat kehittävänsä yhdessä kieliin liittyvän politiikan ja käytännön
keskeisiä näkökohtia, ja ohjelma tarjoaa puitteet monille jäsenvaltioissa tarvittaville
toimenpiteille, joilla edistetään kieltenopiskelua ja kielellistä monimuotoisuutta.

Euroopan unionin tehtävä

Euroopan unionin tehtävänä ei ole korvata jäsenvaltioiden toimia vaan tukea ja
täydentää niitä. Unioni auttaa jäsenvaltioita kehittämään laadukasta
yleissivistävää ja ammatillista koulutusta yhteistyön ja vaihtojen kautta sekä tukee
työtä sellaisten kysymysten parissa, joihin voidaan parhaiten paneutua koko
unionin tasolla. Kuulemisprosessin keskeisenä kysymyksenä olikin, miten Euroopan
komissio voi edistää ja täydentää muilla tasoilla toteutettuja toimia.
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(4)
Lisätietoja tarjoaa prosessia
varten laadittu työohjelma:
neuvoston asiakirja 5980/01,
14.2.2001,
http://register.consilium.
eu.int/pdf/fi/01/st05/
05980fi1.pdf.



Unionin käytettävissä olevista välineistä ovat tärkeimpiä – etenkin yleissivistävään
ja ammatilliseen koulutukseen sekä kulttuuriin liittyvät – rahoitusohjelmat (5).
Sokrates- ja Leonardo da Vinci -ohjelmista osoitetaan vuosittain yhteensä yli 30
miljoonaa euroa nimenomaan kieltenopetusta tukeviin toimiin. Vuosina
2000–2002 Sokrates-ohjelmasta on annettu rahoitusta seuraaviin:

1 601 yhteistä kielihanketta, joissa oli mukana 58 500 oppilasta ja 6 500 
opettajaa;

2 440 apulaisopettajavaihtoa;

16 563 täydennyskoulutusapurahaa vieraiden kielten opettajille;

18 hanketta, joissa kehitettiin apuvälineitä ja kursseja kieltenopettajille;

vähemmän käytettyjen ja opetettujen kielten intensiivisiä kielivalmennus-
kursseja 3 632 korkea-asteen opiskelijalle;

38 oppimiskumppanuutta ja 12 yhteistyöhanketta, joilla tuettiin kieliä
aikuiskoulutuksessa;

33 hanketta, joissa kehitettiin uusia välineitä kieltenopiskeluun tai testausta
varten sekä

15 hanketta, joilla tiedotettiin ihmisille kieltenopiskelun hyödystä ja tuotiin
kieltenopiskelumahdollisuuksia lähemmäksi kansalaisia.

Samaan aikaan rahoitettiin Leonardo da Vinci -ohjelmasta seuraavia:

750 täydennyskoulutusjaksoa ulkomailla vieraiden kielten opettajille;

56 hanketta, joissa kehitettiin kieltenoppimisen apuvälineitä ammatilliseen
koulutukseen ja työpaikoille;

5 hanketta, joissa kehitettiin menetelmiä kielitaidon validointiin;

4 kieliselvitystä yrityksissä;

120 000 ulkomaanharjoittelujaksoa, vaihtoa ja opintomatkaa koulutukseen
osallistuville.
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http://europa.eu.int/comm/

dgs/education_culture/
index_fi.htm



Ohjelmat ovat auttaneet satojatuhansia oppilaita, harjoittelijoita, opettajia ja
kouluttajia parantamaan kielitaitoaan tai opettelemaan uusia kieliä. Niistä on
rahoitettu innovatiivisten toimintamallien, menetelmien ja materiaalien
kehittämistä kieltenopiskeluun. Ohjelmia tarkistetaan parhaillaan. Niistä ollaan
tekemässä perinpohjaista yleisarviota, ja analyysi niiden vaikutuksista
kieltenopetuksen edistämiseen saadaan päätökseen vuoden 2003 loppuun
mennessä.

Euroopan komissio varmistaa, että kieltenopiskelun ja kielellisen
monimuotoisuuden edistäminen säilyttää asemansa myös tulevissa ohjelmissa.

Jäsenvaltioita kehotetaan hakemaan rahoitusta kieltenopiskelun kehittämiseen
myös muista EU-ohjelmista samoin kuin Euroopan sosiaalirahastosta ja Euroopan
investointipankista.

Ei olisi kuitenkaan realistista kuvitella, että EU:n ohjelmat voisivat olla
kieltenopiskelun ja kielellisen monimuotoisuuden edistämisen päätukija. Sellaista
tehtävää niillä ei pidäkään olla: ohjelmien määrärahoilla ei pystytä korvaamaan
niitä investointeja, joita valtakunnan tasolla, alueellisesti ja paikallisesti tehdään
esimerkiksi koulutuksen infrastruktuuriin, luokkakokojen pitämiseen sopivina,
opettajien kouluttamiseen tai kansainvälisiin vaihtoihin.

Toimintasuunnitelma

Toimintasuunnitelmassa esitellään taustat ja keskeiset poliittiset tavoitteet.
Kuulemisasiakirjassa määriteltiin toimintaa varten kolme laajaa osa-aluetta:
tuodaan elinikäisen oppimisen hyödyt kaikkien kansalaisten ulottuville,
parannetaan kieltenopetuksen tasoa ja luodaan kielimyönteinen ympäristö.
Toimintasuunnitelma on rakennettu samojen teemojen varaan, ja yhtenäisyyden
vuoksi siinä käytetään samoja otsakkeita. Kaikkia toimintasuunnitelmassa
esitettäviä laajoja tavoitteita ei selvästikään voida saavuttaa kaikissa
jäsenvaltioissa tämän toimintasuunnitelman kattamana aikana.

Kunkin tavoitteen osalta tehdään konkreettisia ehdotuksia, joilla on tarkoitus
saada aikaan kouriintuntuvia parannuksia lyhyellä aikavälillä.
Toimintasuunnitelmassa ehdotetaan toimia, jotka toteutetaan EU:n tasolla
vuosina 2004–2006 ja joilla tuetaan paikallis-, alue- ja keskusviranomaisten
toimenpiteitä. Toimissa hyödynnetään olemassa olevista yhteisön ohjelmista ja
toimista saatavia resursseja, eikä mihinkään toimeen tarvita lisää budjettiresursseja
komissiolle. Ehdotetuilla toimilla voidaan yhdessä jäsenvaltioiden toimien kanssa
varmistaa merkittävä muutos kieltenopiskelun ja kielellisen monimuotoisuuden
edistämisessä.

Komissio tarkastelee vuonna 2007 uudelleen kaikilla tasoilla toteutettuja toimia
ja raportoi asiasta Euroopan parlamentille ja neuvostolle.
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VUOSIKSI 2004–2006 EHDOTETTAVAT TOIMET

Kuten edellä jo todettiin, suurin osa toimista, joilla elinikäisen kieltenoppimisen edut
saatetaan kaikkien kansalaisten ulottuville, joilla parannetaan kieltenopetuksen laatua
ja joilla luodaan entistä kielimyönteisempi ympäristö, jää jäsenvaltioiden
toteutettavaksi.

Jäsenvaltioilla on erilaiset lähtökohdat esim. seuraavien seikkojen osalta:

— kielitaidon levinneisyys väestössä ja kansalaisten suhtautuminen elinikäiseen
kieltenopiskeluun;

— virallisessa järjestelmässä ja sen ulkopuolella tarjolla olevien kieltenopiskelun
fyysisten ja virtuaalisten rakenteiden määrä ja laatu;

— ensimmäisen ja toisen asteen, ammatillisessa, korkea-asteen ja
aikuiskoulutuksessa toimivien kieltenopettajien määrä ja pätevyys;

— oppilaitosten itsemääräämisaste;

— opetussuunnitelman joustavuus;

— ulkomaisten opettajien palkkaamiseen liittyvät määräykset;

— vieraiden kielten opetukseen sekä sen ja kielellisen monimuotoisuuden
edistämiseen samoin kuin kieltenopettajien koulutukseen vuosittain tehtävät
investoinnit henkeä kohti

— kieltenopettajien säännölliseen koulutukseen ja ohjaamiseen käytettävissä olevat
järjestelyt.

Kunkin jäsenvaltion olisi pohdittava näitä ja muita asiaan liittyviä kysymyksiä ja
laadittava oma toimintaohjelmansa. Ohjelma voi sisältää toimia, jotka toteutetaan
koulutusjärjestelmien tulevaisuudennäkymiin liittyvän prosessin yhteydessä.

Jäsenvaltioita pyydetään raportoimaan toteuttamistaan toimista vuonna 2007.
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I ELINIKÄINEN KIELTENOPPIMINEN

Tässä osassa keskitytään keskeiseen tavoitteeseen saattaa kieltenopiskelun
hyödyt kaikkien kansalaisten ulottuville. Kielitaito kuuluu niihin perustaitoihin,
joita kaikki kansalaiset tarvitsevat koulutuksessa, työnteossa, kulttuurivaihdossa
ja henkilökohtaisessa kehityksessään; kieltenopiskelu kestää koko elämän.

ELINIKÄINEN KIELTENOPPIMINEN

I.0.1 Sokrates- ja Leonardo da Vinci -ohjelmista liikkuvuusavustuksia saavat voivat
saada rahoitusta ennen matkaa tapahtuvaan isäntämaan kielen opiskeluun.

Mahdollisuuden hyödyntämistä halutaan lisätä, ja lisäksi harkitaan sen tekemistä
pakolliseksi kaikissa tapauksissa, joissa tuensaaja ei puhu isäntämaan kieltä.

1. Ä IDINKIELI JA KAKSI VIERASTA KIELTÄ – LIIKKEELLE JO VARHAIN

Jäsenvaltioiden on ensiarvoisen tärkeää varmistaa, että kieltenopetus on esi-
koulussa ja ala-asteella tehokasta, koska juuri tässä vaiheessa muodostetaan
asennoituminen muihin kieliin ja kulttuureihin ja luodaan perusta myöhemmälle
kieltenopiskelulle. Barcelonassa kokoontunut Eurooppa-neuvosto kehotti toteut-
tamaan tällä alalla lisätoimia, jotta parannetaan perustaitojen hallintaa erityisesti
opettamalla vähintään kahta vierasta kieltä hyvin varhaisesta iästä lähtien.

Lupauksen lunastaminen käytännössä edellyttää useimmilta jäsenvaltioilta
merkittäviä lisäinvestointeja.

Kieltenopiskelun – johon kuuluu myös äidinkielen taitojen parantaminen –
varhaisesta aloittamisesta saadaan hyötyä vain silloin, kun opettajat on koulutettu
opettamaan kieliä hyvin pienille lapsille, kun ryhmäkoot sallivat tehokkaan
opetuksen, kun saatavana on sopivaa oppimateriaalia ja kun kielille varataan
riittävästi oppitunteja. Yhä nuoremmille koululaisille suunnattuun kieltenopetta-
miseen tähtäävien aloitteiden tueksi tarvitaan asianmukaisia resursseja muun
muassa opettajankoulutukseen.

Nuoret oppijat tiedostavat omat kulttuuriarvonsa ja niiden taustatekijät ja
arvostavat muita kulttuureita, ja tällöin he suuntautuvat ulospäin ja kiinnostuvat
muista. Hyötyä rajoittaa, jos kaikki oppilaat opiskelevat samaa kieltä, ja sen vuoksi
nuorille oppijoille olisi tarjottava valittavaksi useita kieliä. Oppilaiden vanhemmat
ja opettajat tarvitsevat parempia tietoja opiskelun varhaisen aloittamisen hyö-
dyistä sekä niistä seikoista, jotka olisi otettava huomioon valittaessa lapsen
ensimmäistä vierasta kieltä.



Ä IDINKIELI JA KAKSI VIERASTA KIELTÄ – LIIKKEELLE JO VARHAIN

Toteuttaessaan käytännössä lupaustaan opettaa lapsille vähintään kahta vierasta
kieltä jo pienestä pitäen jäsenvaltioiden olisi selvitettävä, olisiko ensimmäisen asteen
koulujen opetussuunnitelmia muokattava ja onko riittävällä tavalla järjestetty
ylimääräisen erikoistuneen opetushenkilökunnan koulutus ja saanti sekä muiden
opetus- ja oppimisresurssien saatavuus ensimmäisen asteen oppilaitosten ja esi-
koulujen käyttöön.

I.1.1 Rahoitetaan tutkimus, jossa tarkastellaan niitä keskeisiä pedagogisia periaat-
teita, jotka liittyvät vieraiden kielten ja kulttuurien opettamiseen hyvin nuorille.
2005 (tarjouspyyntö 2004)

I.1.2 Tietoja varhain aloitetun kieltenopiskelun ja kielellisen monimuotoisuuden
hyödyistä levitetään mahdollisimman laajalle, muun muassa lasten vanhemmille.
2005

I.1.3 Järjestetään eurooppalainen konferenssi, jossa kerrotaan koulutusalan päät-
täjille viimeisimpiä tutkimustuloksia vieraiden kielten varhaisopiskelusta;
tarkoituksena on perustaa alan toimijoiden verkosto.
2006

I.1.4 Sokrates-ohjelmaan kuuluvasta Lingua 2:sta rahoitetaan kansainvälisiä
hankkeita, joissa kehitetään materiaalia kieleen liittyvän tietämyksen ja muiden kuin
laajalti puhuttujen kielten opettamiseen ensimmäisen asteen oppilaitoksissa ja esi-
kouluissa. Komissio ehdottaa, että vuoden 2004 yleiseen Sokrates-ehdotuspyyntöön
tehdään tarvittavat muutokset.
2006

I.1.5 Komission yksiköt ja kansalliset Sokrates-toimistot pyrkivät lisäämään
apulaisopettajaharjoittelun suosiota ja näin erityisesti tukemaan kieltenopetusta
ensimmäisellä asteella.
2005 ja 2006
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2. K IELTENOPISKELU TOISEN ASTEEN JA AMMATILLISESSA KOULUTUKSESSA

Toisen asteen yleissivistävän tai ammatillisen koulutuksen jälkeen nuoret ovat saaneet
hankittua ne keskeiset taidot, jotka auttavat heitä kieltenopiskelussa koko elämän.

Jäsenvaltiot ovat yhtä mieltä siitä, että koululaisten olisi hankittava ainakin
kahden vieraan kielen taito ja että olisi korostettava viestintäkykyä eli aktiivista
osaamista passiivisten tietojen sijaan. Tavoitteena ei ole päästä äidinkielisen
puhujan tasolle vaan hankkia sellainen kahden vieraan kielen taito, että pystyy
ymmärtämään luettua ja kuultua sekä kirjoittamaan ja puhumaan näillä kielillä.
Lisäksi tarvitaan monikulttuurisia taitoja ja kykyä opiskella kieliä niin opettajan
ohjauksessa kuin omatoimisestikin.

Apulaisopettajaharjoittelu – esimerkiksi sellainen, jota rahoitetaan esimerkiksi
Sokrates-ohjelman Comenius-osasta – voi parantaa nuorten kieltenopettajien
taitoja ja auttaa opettajia elävöittämään kielitunteja. Harjoittelu voi vaikuttaa
myös koko kouluun erityisesti tuomalla esiin vähemmän käytettyjen ja opetet-
tujen kielten arvon. Siksi olisi kannustettava kaikkia toisen asteen oppilaitoksia
toimimaan isäntinä muista kieliyhteisöistä tuleville työntekijöille, kuten
apulaisopettajille tai vieraileville opettajille. Alueilla, joiden välittömässä läheisyy-
dessä puhutaan muitakin kieliä, tarjoutuu eri kieliyhteisöihin kuuluville oppilaille
ja opettajille runsaasti lisämahdollisuuksia solmia yhteyksiä toisiinsa.

Sokrates-ohjelman Comenius-osasta rahoitetaan koulujen kieliprojekteja, joissa
luokka työskentelee yhdessä ulkomaisen luokan kanssa ja jotka huipentuvat
vierailuihin. Ne tarjoavat nuorille oppijoille aitoja tilaisuuksia käyttää kielitaitoaan
samanikäisten oppilaiden kanssa. Kaikilla oppilailla pitäisi olla mahdollisuus osal-
listua tällaiseen hankkeeseen ja siihen liittyvään vierailuun.

K IELTENOPISKELU TOISEN ASTEEN JA AMMATILLISESSA KOULUTUKSESSA

I.2.1 Comenius 1.2 -toimintaan kuuluvissa koulujen kielihankkeissa koululuokka
työskentelee yhdessä ulkomaisen luokan kanssa. Hankkeet huipentuvat vierailuihin,
joissa oppilaat voivat parantaa vieraan kielen taitoaan vielä lisää.

Tällaisille hankkeille annettavan rahoituksen suuntaa-antavaa osuutta Comenius
1:n varoista nostetaan 25 prosenttiin, ja komission yksiköt ja kansalliset toimistot
pyrkivät lisäämään näiden resurssien käyttöä.
2005 ja 2006

I.2.2 Tehdään selvitys kullekin oppivelvollisuuskoulun tasolle kuuluvista kielelli-
sistä ja kulttuurienvälisistä taidoista.
2006 (tarjouspyyntö 2005)

I.2.3 Komission yksiköt ja kansalliset Sokrates-toimistot pyrkivät lisäämään
niiden resurssien käyttöä, joita Sokrateksen Comenius 2 -toiminnasta on saatavana
oppimateriaalin ja moduulien laatimiseen tarkoituksena edistää monikielistä
ymmärtämistä äidinkielen ja vieraiden kielten tunneilla.
2005
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Sisällön ja kielen integroidussa opetuksessa opiskellaan jotain toista ainetta vie-
raalla kielellä, ja sillä on paljon annettavaa unionin kieltenopiskelutavoitteitten
saavuttamiselle. Oppilaat saavat todellisen mahdollisuuden käyttää uutta kieli-
taitoaan heti sen sijaan, että kieltä opiskeltaisiin myöhempää käyttöä varten.
Tällainen opetus tuo kielet laajemman oppijakunnan ulottuville ja on omiaan
lisäämään itseluottamusta niin nuorten oppijoiden kuin niidenkin keskuudessa,
jotka eivät ole menestyneet yleissivistävän koulutuksen muodollisessa kiel-
tenopetuksessa. Sisällön ja kielen integroidussa opetuksessa opiskelija pääsee
tekemisiin vieraan kielen kanssa ilman ylimääräisiä oppitunteja, mikä saattaa sopia
erityisesti ammatilliseen koulutukseen. Integroidun opetuksen aloittamista oppi-
laitoksessa voi auttaa se, että käytettävissä on koulutettuja opettajia, jotka
puhuvat opetuskieltä äidinkielenään.

S ISÄLLÖN JA KIELEN INTEGROITU OPETTAMINEN

I.2.4 Sokrateksen Lingua 2:sta rahoitetaan kansainvälisiä hankkeita, joissa
kehitetään ja levitetään uusia menetelmiä nimenomaan oppiaineiden opettamiseen
muilla kuin laajasti puhutuilla kielillä. Komissio ehdottaa, että vuoden 2004 yleiseen
Sokrates-ehdotuspyyntöön tehdään tarvittavat muutokset.
2005

I.2.5 Komissio ehdottaa, että vuonna 2004 julkaistavaan yleiseen Sokrates-ehdo-
tuspyyntöön (Sokrates-Comenius 1: kouluprojektit) tehdään sellaiset muutokset, että
voidaan lisää tukea kouluille, jotka haluavat ryhtyä antamaan sisällön ja kielen integ-
roitua opetusta. Erityisesti kannustetaan kumppanikoulujen välisiä opettajavaihtoja.
2005 ja 2006

I.2.6 Järjestetään päättäjille ja tarkastajille suunnattu eurooppalainen konferenssi
ja käynnistetään uusi laaja tutkimus sisällön ja kielen integroidun opettamisen hyö-
dyistä.
2004

I.2.7 Eurydice-verkon eurooppalainen yksikkö kerää ja levittää tietoja sisällön ja
kielen integroidun opetuksen saatavuudesta Euroopan unionin koulutusjärjestelmissä
verkon keräämien tietojen pohjalta.
2005
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3. K IELTENOPETUS KORKEA-ASTEELLA

Korkea-asteen oppilaitoksilla on tärkeä merkitys yhteiskunnan ja yksilöiden
monikielisyyden edistämisessä. Erityisen tervetulleita ovat ehdotukset, joissa
käsitellään sitä, miten kukin yliopisto voi suunnitella ja toteuttaa johdonmukaista
kielipolitiikkaa, jossa selkeytetään sen roolia kieltenoppimisen ja kielellisen
monimuotoisuuden edistämisessä oman oppimisyhteisön sisällä ja laajemmin.

Ei-englanninkieliset maat ovat hiljattain ryhtyneet järjestämään opetusta englan-
niksi, millä saattaa olla arvaamattomia vaikutuksia maan kansalliskielen
elinvoimaan. Korkeakoulujen olisi kielipolitiikassaan selkeästi edistettävä kansal-
lista tai alueellista kieltä.

Kaikkien opiskelijoiden pitäisi opiskella ulkomailla, mielellään vieraalla kielellä ja
vähintään yhden lukukauden ajan. Tästä heidän pitäisi saada tutkintoonsa
hyväksytty kielitaitomerkintä.

K IELTENOPETUS KORKEA-ASTEELLA

II.3.1 Sokrates-ohjelman intensiiviset kielivalmennuskurssit ovat erityiskursseja,
joilla opetetaan Sokrateksen osallistujamaissa puhuttuja vähiten käytettyjä ja
opetettuja kieliä. Kursseilla Erasmus-opiskelijat voivat opiskella isäntämaansa kieltä
ennen Erasmus-jakson aloittamista.

Komission yksiköt ja kansalliset Sokrates-toimistot selvittävät yhdessä yliopistojen
kanssa keinoja, joilla entistä useammat Erasmus-opiskelijat saataisiin hyödyntämään
näitä kursseja. Tavoitteena on, että vuoteen 2006 mennessä kursseille osallistuisi 10
prosenttia niistä Erasmus-opiskelijoista, jotka menevät harjoittelemaan maihin, joissa
tällaisia kieliä puhutaan.

2005 ja 2006
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4. A IKUISTEN KIELTENOPISKELU

Kaikkia aikuisia pitäisi rohkaista jatkamaan kieliopintojaan, ja siihen tarvittavien
tilojen ja laitteiden pitäisi olla helposti saatavilla. Työntekijöillä pitäisi olla mahdol-
lisuus parantaa työhön liittyvää kielitaitoaan. Kulttuuritoimintaa, johon liittyy
esimerkiksi ulkomaista musiikkia, kirjallisuutta tai elokuvia, ulkomaanmatkoja,
ystävyyskaupunkitoimintaa sekä ulkomailla tehtävää vapaaehtoistyötä, voitaisiin
tukea sillä perusteella, että ne tarjoavat tilaisuuksia oppia muista kulttuureista
ja kielistä.

A IKUISTEN KIELTENOPISKELU

I.4.1 Europa-palvelimelle perustetaan portaali, joka tarjoaa vaivattomat
tiedonhakumahdollisuudet

1) kansalaisille yleensä (tietoja kieltenopiskelusta ja kielellisestä monimuotoisuu-
desta, Euroopan maissa puhutuista kielistä, perusteista opiskella kieltä jne.)

2) kielten ammattilaisille (tietoja esim. verkossa olevista opetusresursseista ja opet-
tajille suunnatuista koulutusmoduuleista).

Portaalia tehdään laajalti tunnetuksi.
2006 (tarjouspyyntö 2005)

5. K IELTENOPPIJAT JOILLA ON ERITYISTARPEITA

Kieliä voivat opiskella kaikki. Vain hyvin harvan tilanne on sellainen, että jokin
fyysinen, henkinen tai muu seikka estäisi kielen oppimisen. Niille, joilla on erilaisia
erityistarpeita, järjestetään yhä enemmän opetusta tavanomaisissa kouluissa ja
muissa oppilaitoksissa, mutta joissakin tapauksissa nämä opiskelijat edelleen
jätetään kieltenopetuksen ulkopuolelle. Hyviä menettelytapoja kielten opet-
tamiseen opiskelijoille, joilla on erityistarpeita, voidaan parantaa entisestään, ja
lisäksi tarvitaan uusia menetelmiä nimenomaan vieraiden kielten opettamiseen
tälle ryhmälle.

K IELTENOPPIJAT JOILLA ON ERITYISTARPEITA

I.5.1 Komission yksiköt keräävät ja levittävät tietoja hyvistä keinoista opettaa
vieraita kieliä niille, joilla on erityistarpeita. Erityistä painoa saavat opetussuun-
nitelmien ja -menetelmien organisointi.
2006
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6. K IELIVALIKOIMA

Kielellisen monimuotoisuuden edistäminen merkitsee sitä, että tuetaan aktiivi-
sesti mahdollisimman monien kielten opettamista ja opiskelua kouluissa,
yliopistoissa, aikuiskoulutuskeskuksissa ja yrityksissä. Tarjottavien kielten joukossa
olisi oltava paljon puhuttujen eurooppalaisten kielten lisäksi pieniä eurooppalaisia
kieliä, virallisten kielten lisäksi alueellisia kieliä, vähemmistökieliä ja maahan-
muuttajien kieliä sekä EU:n keskeisten kauppakumppaneiden kieliä kaikkialta
maailmasta. Kun Euroopan unioni piakkoin laajenee, mukaan tulee runsaasti kieliä
useista eri kieliperheistä. Tarvitaankin erityisiä toimia, jotta uusien jäsenvaltioiden
kieliä opiskeltaisiin laajemmin muissa maissa. Jäsenvaltioilla on hyvät mahdol-
lisuudet ryhtyä eturivissä edistämään nykyistä laajemman kielikirjon opettamista
ja opiskelua.

K IELIVALIKOIMA

Jäsenvaltioiden olisi tarjottava lasten vanhemmille riittävät tiedot lapsen ensimmäisen
vieraan kielen valitsemisesta. Samoin olisi selvitettävä, ovatko koulujen opetussuun-
nitelmat riittävän joustavia, että opetettavien kielten määrää voitaisiin lisätä.
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II KIELTENOPETUKSEN PARANTAMINEN

1. K IELITAITOA TUKEVA KOULU

Koulujen ja muiden oppilaitosten on tärkeä lähestyä kieltenopetusta kokonais-
valtaisesti auttaakseen lapsia kehittämään kaikkia viestintäkykyjään. Opetuksessa
on luotava tarkoituksenmukaiset yhteydet äidinkielen, vieraiden kielten,
opetuskielen ja siirtolaisten kielten välille. Monen kielen ymmärtämiseen perus-
tuvat lähestymistavat voivat tässä mielessä olla erityisen hyödyllisiä, koska ne
rohkaisevat oppijoita havaitsemaan yhtäläisyyksiä kielten välillä, sillä sitä tarvi-
taan passiivisen monikielisyyden kehittämiseen.

K IELITAITOA TUKEVA KOULU

II.1.1 Komission yksiköt ja Sokrates-toimistot pyrkivät lisäämään koulujen kehit-
tämishankkeitten (Sokrates: Comenius 1) määrää; hankkeilla pyritään kehittämään ja
panemaan täytäntöön kokonaisvaltaista kielipolitiikkaa ensimmäisen ja toisen asteen
yleissivistävissä sekä ammatillisissa oppilaitoksissa.
2005 ja 2006

2. K IELILUOKKA

Sokrates- ja Leonardo da Vinci -ohjelmien tunnustetaan yleisesti antaneen
sysäyksen lukuisten käyttökelpoisten välineiden kehittämiseen vieraiden kielten
opetusta varten (6). Tietoa näistä välineistä on levitettävä laajemmalle ja erityi-
sesti keskeisten välittäjien, kuten opettajien, kouluttajien, rehtorien ja tarkastajien,
keskuuteen.

Kielitaustaltaan erilaisten oppilaitten yhteyksille tarjoaa tilaisuuksia tietotek-
niikkaa hyödyntävä oppiminen (eLearning), joka perustuu Internet-välitteiseen
ystävyyskoulutoimintaan sekä tieto- ja viestintätekniikan opetuskäyttöön. Toimin-
nassa on asetettava etusijalle laaja kielivalikoima.

II.2.1 Komission yksiköt ja Sokrates-toimistot pyrkivät lisäämään Sokrates- ja
Leonardo da Vinci -ohjelmien yhteydessä kehitettyjen kieliin liittyvien tuotteitten
käyttöä opettajien, kouluttajien ja opiskelijoiden keskuudessa.
2005 ja 2006 

II.2.2 Uuteen eLearning-ohjelmaan kuuluvan e-ystävyyskoulutoiminnan kautta
kaikki eurooppalaiset koulut pystyvät rakentamaan pedagogisia kumppanuuksia
jossain muualla Euroopassa sijaitsevan koulun kanssa. Toiminta tukee kieltenopiskelua
ja kulttuurienvälistä vuoropuhelua sekä edistää tietoisuutta monikielisestä ja -kult-
tuurisesta eurooppalaisesta yhteiskuntamallista.
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Ks. seuraavia online-

luetteloita:
Lingua-tuoteluettelo:

http://europa.eu.int/comm/
education/programmes/

leonardo/new/
compacc_en.html

Leonardo da
Vinci -tuoteluettelo:

http://europa.eu.int/comm/
education/programmes/

leonardo/new/
compacc_en.html



3. K IELTENOPETTAJIEN KOULUTUS

Kieltenopettajat ovat ratkaisevassa asemassa luotaessa monikielistä Eurooppaa.
Heidän pitäisi näet enemmän kuin muiden aineiden opettajien tuoda esimerkil-
lään esiin eurooppalaisia arvoja: avointa suhtautumista toisiin, erilaisuuden
hyväksymistä ja halua kanssakäymiseen.

Kaikilla kieltenopettajilla on oltava riittävä kokemus kohdekielen käytöstä ja siihen
liittyvän kulttuurin tuntemus. Heillä kaikilla pitäisi olla takanaan pitkähkö oleskelu
maassa, jossa kyseistä kieltä puhutaan, samoin kuin säännöllisesti mahdollisuus
saattaa koulutuksensa ajan tasalle.

Koulutuksessa on kuitenkin huomattavia eroja, eivätkä kaikki opettajat ole asuneet
tai opiskelleet maassa, jonka kieltä he opettavat. Kieltenopettajien perus- ja
täydennyskoulutuksesta vastaavat toki jäsenvaltiot, mutta Sokrates- ja Leonardo
da Vinci -ohjelmat voivat täydentää niiden toimia, kun Euroopan tason toimin-
nasta on saatavissa lisäarvoa.

Hyvältä kieltenopettajalta kysytään paljon taitoa ja henkilökohtaisia
ominaisuuksia. Peruskoulutuksen olisi annettava kieltenopettajille käytännön
taitojen ja tekniikoiden perusvälineistö käytännön opetusharjoittelun kautta.
Opettajat tarvitsevat neuvoja koulutetuilta ohjaajilta samoin kuin säännöllisiä
tilaisuuksia pitää kieli- ja opetustaitonsa ajan tasalla muun muassa tietotekniikkaa
hyödyntävän ja etäopiskelun avulla.

Kieltenopettajat saattavat tuntea olevansa eristyksissä ja jäävänsä paitsi muualla
tapahtuvasta kehityksestä, josta saattaisi olla apua opettajantyön kehittämiseen,
eikä heillä välttämättä ole käytössään asianmukaisia ammatillisia tukiverkkoja. Sen
vuoksi on tärkeää edistää kieltenopettajien yhteyksiä ja tehokasta verkottumista
alueellisesti, valtakunnallisesti ja Euroopan tasolla.

Lisätoimia tarvitaan, jotta kielipedagogiikan tutkimuksen tulokset sekä hyviksi
havaitut toimintamallit ja onnistuneet innovaatiot saadaan niiden ulottuville,
jotka niitä voivat hyödyntää. Kieltenopettajien kouluttajien, kieltenopetuksen
tarkastajien ja alan muiden ammattilaisten keskeinen rooli hyvien toimintamallien
levittämisessä ei tähän päivään mennessä ole saanut ansaitsemaansa arvostusta.

K IELTENOPETTAJIEN KOULUTUS

Jäsenvaltioilla on ratkaiseva tehtävä varmistaa, että kaikilla vieraitten kielten opet-
tajilla on:

— riittävä peruskoulutus, joka sisältää käytännön harjoittelua vieraitten kielten opetuk-
sessa ja oleskelun maassa, jonka kieltä opettaja opettaa

— säännöllisesti mahdollisuus saada palkallista täydennyskoulutusta.

Jäsenvaltiot muistanevat, että 14.2.2002 annetussa neuvoston päätöslauselmassa
niitä kehotettiin rohkaisemaan tulevia kieltenopettajia hyödyntämään eurooppalaisia
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ohjelmia ja suorittamaan osan opinnoistaan maassa tai alueella, jossa heidän
myöhemmin opettamansa kieli on virallinen kieli.

II.3.1 Komission yksiköt ja Sokrates-toimistot järjestävät kohdennettuja kampan-
joita, joissa tiedotetaan Sokrates- ja Leonardo da Vinci -ohjelmien tarjoamia
mahdollisuuksia kieltenopettajien ja heidän kouluttajiensa liikkuvuuteen. Tarkoituk-
sena on lisätä näiden mahdollisuuksien käyttöä vuosina 2005 ja 2006.

Sokrates-ohjelman Comenius 2 -budjetista tällaisiin projekteihin osoitettavien
varojen osuus nostetaan 25 prosenttiin Comenius 2:n kokonaisbudjetista.
2004

II.3.2 Rahoitetaan tutkimus, jossa selvitetään kieltenopettajien nykyään tarvitsemat
pedagogiset ja lingvistiset taidot ja esitetään perusta niiden arvioimiseksi.
2005

4. K IELTENOPETTAJIEN SAATAVUUS

Joissakin jäsenvaltioissa on pulaa pätevistä kieltenopettajista. Pula voi olla yleistä
tai kohdistua tiettyihin kieliin tai tietynlaiseen koulutukseen. Asiaan on puutut-
tava, ja kestäviä ratkaisuja on löydettävä. Opettajavaihtoa jäsenvaltioiden välillä
voitaisiin lisätä. Vaihtoihin osallistuvat opettajat voisivat opettaa äidinkieltään tai
jotain muuta kieltä taikka jotain muuta ainetta omalla äidinkielellään. Alueilla,
joiden läheisyydessä puhutaan muitakin kieliä, opettajavaihdon aiheiksi voidaan
luontevasti ottaa naapurikielet.

Jäsenvaltioille on suositeltu (7), että ne poistaisivat opettajien liikkuvuuden tieltä
oikeudellisia ja hallinnollisia esteitä. Edistymistä olisi seurattava.

K IELTENOPETTAJIEN SAATAVUUS

Jäsenvaltioilla on erityinen tehtävä poistaa mahdolliset jäljellä olevat hallinnolliset
tai lainsäädännölliset esteet, jotka haittaavat vieraiden kielten opettajien rekrytointia
muista jäsenvaltioista.

II.4.1 Komissio on vastikään tehnyt selvityksen opettajien liikkuvuuden esteistä
unionissa, ja sen perusteella se rahoittaa seikkaperäisemmän analyysin, jossa
tarkastellaan nimenomaan kieltenopettajien liikkuvuuden esteitä, selvitetään heidän
näkemyksiään ja muotoillaan suosituksia jäsenvaltioille.
2005 (tarjouspyyntö 2004)

II.4.2 Järjestetään symposiumi, jossa käsitellään pätevien kieltenopettajien
saatavuutta Euroopassa.
2006
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(7)
Opiskelijoiden,
ammatillisessa

koulutuksessa olevien,
nuorten vapaaehtoisten,

opettajien ja kouluttajien
liikkuvuudesta- -annettu
Euroopan parlamentin ja

neuvoston suositus
2001/613/EY.



5. MUIDEN AINEIDEN OPETTAJIEN KOULUTUS

Useimmat oppilaat ja harjoittelijat voisivat opiskella ainakin osan opinto-ohjel-
mastaan vieraalla kielellä. Aiempaa useampien opettajien olisi siksi vastaisuudessa
kyettävä opettamaan ainettaan vähintään yhdellä vieraalla kielellä, minkä vuoksi
opettajaksi opiskelevien olisi opiskeltava kieliä oman erityisaineensa ohella ja
suoritettava osa opettajanopinnoistaan ulkomailla.

(Ks. sisällön ja kielen integroitua opetusta koskeva kohta.)

6. K IELITAIDON TESTAAMINEN

Valtioiden ja hallitusten päämiehet panivat maaliskuussa 2002 Barcelonassa
merkille, ettei kansalaisten kielitaidosta ole tietoja, ja kehottivat ottamaan käyt-
töön eurooppalaisen kielitaitoa mittaavan indikaattorin. Indikaattori tarjoaisi
arvokasta tietoa koulutusjärjestelmiä koskevaan päätöksentekoon. Komissio tekee
piakkoin aika ajoin tehtävien kielitaitotestien rakenteeseen ja hallintoon liittyviä
ehdotuksia; testeillä kerätään tietoja uutta eurooppalaista kielitaitoindikaattoria
varten.

Niin ikään on tärkeää vastata kieltenopiskelijoiden itsensä, heidän työnantajiensa
ja opettajiensa samoin kuin oppilaitosten tietotarpeisiin. Euroopassa käytetään
mitä moninaisimpia kielitaitotestejä ja -todistuksia niin virallisten koulutusjär-
jestelmien sisällä kuin niiden ulkopuolellakin. Kaikkia testejä ei ole suunniteltu
samoihin tarkoituksiin tai rakennettu yhtä vaativiksi. Erojen vuoksi on vaikea
verrata yksittäisten ihmisten kielitaitoa: työnantajien tai oppilaitosten on
hankala tietää, millainen jonkin kielitodistuksen haltijan todellinen käytännön
kielitaito on. Tämä vähentää kielikokeiden tulosten siirrettävyyttä ja saattaa
haitata työntekijöiden ja opiskelijoiden oikeutta siirtyä jäsenvaltiosta vapaasti
toiseen.

Euroopan neuvoston yhteisen eurooppalaisen kieliviitekehyksen (8) sisältämät
yhteiset viiteasteikot tarjoavat oivan perustan järjestelyille, joilla kuvataan yksit-
täisten ihmisten kielitaitoa puolueettomalla, käytännöllisellä, selkeällä ja
todistuksen siirrettävyyden mahdollistavalla tavalla. Käyttöön on saatava
tehokkaita menettelyjä, joilla säädellään sitä, miten kokeitten järjestäjät käyttävät
näitä asteikoita. Opettajille ja muilla kielitaitojen testaamiseen osallistuville on
järjestettävä riittävä koulutus puitteitten käytännön soveltamisessa. Alan ammat-
tilaisten eurooppalaisilla verkoilla olisi hyvät mahdollisuudet auttaa tähän
liittyvien hyvien menettelytapojen levittämisessä.

Eurooppalainen kielisalkku (9) voi auttaa ihmisiä arvioimaan ja hyödyntämään
mahdollisimman hyvin kielitaitoaan, olipa se hankittu miten tahansa, sekä jatka-
maan kielten opiskelemista omatoimisesti.
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(8)
Ks. http://www.coe.int/T/E/
Cultural_Co-operation/
educationhttp://www.coe.int/
T/E/Cultural_Co-
operation/education/
Languages/Language_Policy/
Common_Framework_of_
Reference/default.asp.

(9)
Ks. http://culture2.coe.int/
portfolio/inc.asp?L=E&M=$t/
208-1-0-1/main_pages/
welcome.html.



K IELITAIDON TESTAAMINEN

Neuvosto kehotti 14.2.2002 antamassaan päätöslauselmassa jäsenvaltioita perusta-
maan kielitaidon validointia varten järjestelmät, jotka perustuvat Euroopan neuvoston
kehittämään kielten eurooppalaiseen viitekehykseen, sekä virittämään euroop-
palaista yhteistyötä, jolla edistetään tutkintovaatimusten avoimuutta ja
kieltenopetuksen laadun valvontaa.

II.6.1 Laaditaan kielitaitotesti, jota kokeillaan otokseen oppivelvollisuuskoulun
päätösvaiheessa olevia oppilaita eri puolilla Euroopan unionia, ja kerätään siten tietoja
uutta eurooppalaista kielitaitoindikaattoria varten.
2005 ja 2006 (tarjouspyyntö 2003–2004)

II.6.2 Komission yksiköt arvioivat, mitä hyötyä olisi kielitaidon arvioinnin sisällyt-
tämisestä Kööpenhaminan julistukseen. Erityisesti Europass-todistukseen, joka on
yhteinen väline tutkinto- ja pätevyysvaatimusten avoimuudelle ja jonka pitäisi tulla
käyttöön vuonna 2005, liittyy linkkejä kielitaidon arvioinnin välineisiin.
2006

II.6.3 Laaditaan selvitys Euroopassa käytettävistä kielitaitotodistusjärjestelmistä.
2004 (tarjouspyyntö 2004)

II.6.4 Järjestetään konferenssi, jossa jäsenvaltiot, testausorganisaatiot, oppilaitokset,
ammatilliset yhdistykset, työmarkkinaosapuolet ja muut tahot voivat suunnitella
menetelmiä, jotka tukevat yhteisten eurooppalaisten puitteitten mukaisten
asteikkojen tehokasta ja avointa käyttöä kielitaidon testaamisessa ja todistusten
myöntämisessä.
2005
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III KIELIMYÖNTEISEN YMPÄRISTÖN LUOMINEN

Kielten opiskelu kuuluu kaikille kansalaisille koko elämän ajan. Tietoisuus muista
kielistä, muiden kielten kuuleminen, opettaminen ja opetteleminen – nämä asiat
kuuluvat joka kotiin ja kaikille kaduille, jokaiseen kirjastoon ja kulttuurikeskuk-
seen samoin kuin kaikkiin oppilaitoksiin ja jokaiseen yritykseen.

Euroopan alueista, kaupungeista ja kylistä on kehitettävä myönteisemmin kieleen
suhtautuvia ympäristöjä, joissa kaikkien kielten puhujien tarpeita kunnioitetaan
täysin, joissa kielten ja kulttuurien monimuotoisuutta hyödynnetään ja joissa
kielten oppimiselle on runsaasti kysyntää ja paljon mahdollisuuksia.

Euroopan komission näkemyksen mukaan Euroopan tason toimilla olisi ennen
kaikkea edistettävä laaja-alaisen lähestymistavan omaksumista kieliin, rakennet-
tava yhteisöistä kielimyönteisempiä sekä lisättävä mahdollisuuksia opiskella kieliä
ja näihin mahdollisuuksiin tarttumista.

1. LAAJA-ALAINEN TAPA LÄHESTYÄ KIELELLISTÄ MONIMUOTOISUUTTA

Kielellinen monimuotoisuus on yksi Euroopan unionin ominaispiirteistä. Euroopan
unionin kielten kirjon kunnioittaminen on yksi unionin perusperiaatteista.

EU:n keskeiset yleissivistävän ja ammatillisen koulutuksen sekä kulttuurialan
ohjelmat ovat jo nyt avoimia kaikkien kielten puhujille, olipa kieli ”virallinen” tai
alueellinen, vähemmistö- tai siirtolaiskieli taikka viittomakieli (10).

Sokrates- ja Leonardo da Vinci -ohjelmilla ja niiden seuraajilla voidaan edistää
kielellistä monimuotoisuutta entistä paremminkin antamalla rahoitusta hankkeille,
joilla tiedotetaan nk. alueellisista, vähemmistö- ja siirtolaiskielistä, kannustetaan
ihmisiä opiskelemaan niitä, parannetaan näiden kielten opetusta, lisätään
mahdollisuuksia niiden opiskeluun, edistetään näillä kielillä laaditun oppimate-
riaalin tuottamista, muokkaamista ja levittämistä sekä tuetaan niihin liittyvien
tietojen ja hyvien toimintamallien vaihtoa. Euroopan unionin toimilla muillakin
aloilla on paljon enemmän annettavaa.

Pidemmällä aikavälillä voitaisiin lisätä kielellisen monimuotoisuuden edis-
tämiseen myönnettävää tukea kaikista sopivista yhteisön ohjelmista ja
rakennerahastosta muun muassa alue- ja vähemmistökielten osalta, jos erityis-
toimi osoittautuu riittämättömäksi.

Jäsenvaltioiden keskus- ja alueviranomaisten olisi kiinnitettävä erityistä huomiota
toimenpiteisiin, joilla tuetaan niitä kieliyhteisöjä, joissa äidinkielisten kielen-
puhujien määrä hupenee sukupolvesta toiseen, Euroopan alueellisten ja
vähemmistökielten peruskirjan periaatteitten mukaisesti.
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(10)
Poikkeuksia ovat eräät

Sokrates-toimet, jotka on
suunnattu vieraiden kielten

opiskelijoille. Näissä
tapauksissa

osallistumiskelpoisia kieliä
ovat Sokrates-päätöksen

mukaan Euroopan unionin
viralliset kielet, luxemburgin

kieli ja iiri. Alueellisia ja
vähemmistökieliä puhuvien

yhteisöt eivät yleensä
kuitenkaan hae tukea oman

kielensä opettamiseen
vieraana kielenä.



LAAJA-ALAINEN TAPA LÄHESTYÄ KIELELLISTÄ MONIMUOTOISUUTTA

III.1.1 Järjestetään konferenssi, jolla tuetaan yhteistyötä kysymyksissä, jotka liit-
tyvät alue- ja vähemmistökielten asemaan koulutusjärjestelmissä.
2005

III.1.2 Julkaistaan alue- ja vähemmistökieliä koskevasta Euromosaic-raportista
tarkistettu ja laajennettu versio, jossa otetaan huomioon Euroopan unionin laajen-
tuminen.
2004

III.1.3 Alue- ja vähemmistökieliin liittyvien hankkeiden rahoitusta koskevan uuden
mallin mukaisesti näihin hankkeisiin annetaan tukea yleisistä ohjelmista eikä erityi-
sesti kyseisiä kieliä koskevista ohjelmista. Komission vuosittaisessa kulttuurialan
seurantaraportissa annetaan selvitys tämän uuden mallin toteuttamisesta.
Vuodesta 2004 lähtien

Jäsenvaltioiden olisi kiinnitettävä erityistä huomiota toimenpiteisiin, joilla tuetaan
niitä kieliyhteisöjä, joissa äidinkielisten kielenpuhujien määrä hupenee sukupolvesta
toiseen, Euroopan alueellisten ja vähemmistökielten peruskirjan periaatteitten
mukaisesti.
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2. YHTEISÖJEN TEKEMINEN KIELIMYÖNTEISIKSI

Kaikki yhteisöt Euroopassa voivat muuttua myönteisemmiksi kieliä kohtaan siten,
että niissä hyödynnetään mahdollisuuksia kuulla ja nähdä muita kieliä ja kult-
tuureja ja saadaan ihmiset tietoisiksi kielistä ja opiskelemaan niitä. On EU:n edun
mukaista hyödyntää lukuisten kaksi- ja kolmikielisten kansalaisten sekä Erasmus-
vaihto-opiskelijoiden kaltaisten tilapäisten asukkaiden taitoja ja kokemusta.
Yksikieliset voivat oppia heiltä paljon, ja viranomaiset voivat huolehtia, että heidän
osaamistaan hyödynnetään kouluissa, aikuiskoulutuskeskuksissa, kulttuurilaitok-
sissa ja työpaikoilla.

Tutkimukset osoittavat, että elokuvien ja tv-ohjelmien tekstittäminen voi antaa
kimmokkeen opiskella kieliä ja helpottaa sitä. Viestinten – myös dvd-levyjen
kaltaisten uusien välineitten – vaikutusvalta voitaisiin valjastaa entistä kielimyön-
teisemmän ympäristön kehittämiseen siten, että ne tarjoaisivat kansalaisille
säännöllisesti muihin kieliin ja kulttuureihin liittyvää aineistoa. Voitaisiin lisätä
tekstityksen käyttöä ja hyödyntää sen mahdollisuuksia kieltenopiskelun
tukemiseen.

Internetin käyttömahdollisuuksien yleistyessä on alettu tunnustaa sen ainutlaa-
tuiset mahdollisuudet auttaa kieltenopiskelua. Verkossa olevat
kieltenopiskelumoduulit voivat täydentää kieltenopettajan työtä tai toimia
itsenäisen opiskelun välineinä. Lisäksi Internet helpottaa yhteydenpitoa erittäin
monien eri kielten puhujien – ja opiskelijoiden – välillä.

Matkailuhankkeet, valtakunnanrajojen yli ulottuvat hankkeet ja ystävyyskaupunki-
toiminta voivat olla keskeinen osa paikallista kieltenoppimisjärjestelmää. Toiminta
antaa ihmisille tilaisuuden opiskella naapuriensa tai ystävyyskaupunkinsa kieltä ja
kannustaa heitä siihen.

YHTEISÖJEN TEKEMINEN KIELIMYÖNTEISIKSI

III.2.1 Ystävyyskaupunkiprojekteja koskevia vuosien 2004, 2005 ja 2006 ehdotus-
pyyntöjä muutetaan siten, että monikielisyys Euroopan unionissa on tukikelpoinen
aihe kansalaistapaamisille ja teemakonferensseille.
Vuodesta 2004 lähtien

III.2.2 Komissio käynnistää avoimen selvityksen, jossa analysoidaan elokuvien ja
tv-ohjelmien tekstittämisen lisäämisen mahdollisuuksia edistää kieltenopiskelua ja
tarkastellaan keinoja, joilla voitaisiin lisätä tekstitetyn av-aineiston käyttöä kiel-
tenopiskelussa.
2005
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3. K IELTENOPISKELUN MAHDOLLISUUKSIEN JA ALOITTAMISEN LISÄÄMINEN

On välttämätöntä lisätä kieltenopiskelumahdollisuuksien hyödyntämistä tiedot-
tamalla ihmisille jatkuvasti kieltenopiskelun eduista ja tuomalla
opiskelumahdollisuudet lähemmäksi niitä tarvitsevia. Euroopan neuvoston
Euroopan kielten teemapäivä -aloite (11) voi auttaa motivoimaan ihmisiä vieraiden
kielten opiskeluun.

Myös EU:n aloitteilla kuten kielihankkeille myönnettävällä eurooppalaisella laa-
tuleimalla (12) on merkittävä tehtävä tuoda esiin paikallisia, alueellisia tai
valtakunnallisia hankkeita, joissa luovilla tavoilla parannetaan kieltenopetuksen
laatua.

Kieltenopiskeluun tarvittavien tilojen ja laitteiden sekä kurssien järjestäminen
kuuluu paikallis-, alue- ja keskusviranomaisten tehtäviin. Sekä virallisten
järjestelmien sisällä että niiden ulkopuolella on edelleen paljon kielikursseihin sekä
kieltenopiskelua koskevaan tietoon ja neuvontaan liittyvää kysyntää, johon ei ole
vastattu.

Tarvitaan tarkoituksenmukaisia järjestelyjä, joilla motivoidaan kaikenikäisiä
opiskelemaan kieliä, annetaan ohjeita opiskelun aloittamiseen ja tarjotaan
ihmisille mahdollisuuksia vaivattomasti hyödyntää erilaisia tapoja opiskella kieliä.
Tarjonnan lisääminen vaatinee jonkinlaisia investointeja, mutta paljon voidaan
saada aikaan myös parantamalla nykyisten kieltenopiskeluresurssien ja henkilöstön
käyttöä kouluissa ja yliopistoissa, kirjastoissa, paikallisissa oppimisverkostoissa ja
aikuiskoulutuskeskuksissa.
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(11)
Vuosittain 26. syyskuuta. Ks.
http://www.ecml.at/edl/
Default.asp?I=E.

(12)
Ks. http://europa.eu.int/comm/
education/language/label/
index.cfm.



KIELTENOPISKELUN MAHDOLLISUUKSIEN JA ALOITTAMISEN LISÄÄMINEN

III.3.1 Komissio ehdottaa, että vuonna 2004 julkaistavaa yleistä Sokrates-
ehdotuspyyntöä muutetaan siten, että Grundtvig-toiminnassa annetaan suurempi
painoarvo hankkeille, jotka liittyvät kieltenopetukseen ja -opiskeluun, korostaen
erityisesti siirtolaisten kieliä.
2005 ja 2006

III.3.2 Menestykseksi osoittautunutta kielihankkeiden eurooppalaista laatuleimaa
kohdennetaan uudelleen

a) myöntämällä kussakin maassa tai kullakin alueella vuosittainen palkinto vieraan
kielen opinnoissa parhaiten edistyneelle sekä parhaalle kieltenopettajalle

b) kohdistamalla vuosittaisissa Euroopan tason prioriteeteissa huomio hyviin
toimintamalleihin sekä

c) järjestämällä vuosittain laajempia valtakunnallisia ja alueellisia kampanjoita, joissa
keskitytään erityisesti sellaisiin aloitteisiin kuin Euroopan kielten teemapäivä.
2005 ja 2006

III.3.3 Komission yksiköt julkaisevat viisi vuotta kattavan seurantaraportin
kieltenopetuksen monipuolisuudesta unionissa.
2005 (tarjouspyyntö 2004)
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IV. PUITTEET EDISTYMISELLE

Kieltenopiskelun ja kielellisen monimuotoisuuden edistämiseen tarvitaan todellisia
investointeja ja sitoutumista jäsenvaltioiden paikallis-, alue- ja keskusviranomaisten
sekä EU:n tasolla. Viranomaisten ei tarvitse toimia erillään, vaan jokainen taho voi
oppia toisten kokemuksista. Tämän toimintasuunnitelman tavoitteitten tukena on
toimia, joilla parannetaan kieltenopetukseen ja kielelliseen monimuotoisuuteen liit-
tyvän päätöksenteon tietopohjaa ja tehostetaan tietojen ja ajatusten vaihtoa
toimijoiden kesken. Lisäksi tukena ovat selkeät menettelyt toimintasuunnitelman
jatkotoimia varten.

PUITTEET EDISTYMISELLE

1. Parempi tietopohja päätöksenteolle
IV.1.1 Perustetaan jäsenvaltioiden, työmarkkinaosapuolten sekä koulutus- ja kult-
tuurimaailman edustajista koostuva pysyvä korkean tason asiantuntijaryhmä, joka
avustaa tämän toimintasuunnitelman seurannassa, virittää kieltenopetuksesta ja
kielellisestä monimuotoisuudesta käytävää julkista keskustelua sidosryhmien kanssa
sekä seuraa kieltenopetuksessa ja kielellisessä monimuotoisuudessa unionissa tapah-
tuvia muutoksia.
2004

IV.1.2 Annetaan rahoitusta seikkaperäiseen selvitykseen, jossa tarkastellaan kieli-
taitovaatimuksia Euroopan unionissa ja vieraiden kielten opiskelun henkilökohtaisia
etuja sekä suositellaan keinoja, joilla kansalaisia saadaan motivoitua kieltenopiskeluun.
2004 (tarjouspyyntö 2003)

IV.1.3 Tehdään tutkimuksia seuraavista aiheista:
• monikielisyyden toteutumatta jäämisen kustannukset  
• vaikutukset Euroopan talouteen puuttuvan kielitaidon vuoksi menetettyinä liike-

toimintamahdollisuuksina.
2005 (tarjouspyyntö 2004)

IV.1.4 Tehdään tutkimuksen kuudennen puiteohjelman painopistealaan 7 liittyvää
tutkimusta mm. seuraavista aiheista: monikielisyyden ja monikulttuurisen
yhteiskunnan väliset yhteydet, eurooppalainen identiteetti, osaamisyhteiskunta, kiel-
tenopiskelun perusta sekä näiden merkitys kieltenopetuksen menetelmien kannalta.
2006

IV.1.5 Eurydice-verkko julkaisee keskeisiä tietoja antavan raporttinsa täydennyk-
seksi erillisen julkaisun, jossa on edustava joukko indikaattoreita ja seikkaperäinen
analyyttinen katsaus vieraiden kielten opettamiseen eurooppalaisissa kouluissa. Se
julkaistaan vuoden 2004 lopussa, ja sitä päivitetään joka toinen vuosi.
2004

IV.1.6 Komissio kerää ja julkaisee tietoja siitä, missä määrin sen koulutus-, nuoriso-,
media- ja kulttuurialan ohjelmat edistävät kieltenopiskelua ja kielellistä monimuo-
toisuutta.
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PUITTEET EDISTYMISELLE

2. Tehokkaampaa tiedonvaihtoa alan toimijoiden välillä
IV.2.1 Tuetaan kieltenopetuksen alan tarkastajien (ja vastaavien toimintalinjoista
päättävien tahojen) eurooppalaisen verkon perustamista.
2004–2005

IV.2.2. Sokrates-ohjelman Arion-liikkuvuustoimesta tuetaan kieltenopetuksen
tarkastajien opintomatkoja.
2005–2006 

PUITTEET EDISTYMISELLE

3. Selkeät menettelyt toimintasuunnitelman jatkotoimia varten
IV.3.1 Komissio ehdottaa konkreettisia toimenpiteitä, joiden avulla uusilla
ohjelmilla voidaan edistää tämän toimintasuunnitelman tavoitteita vuodesta 2007
lähtien.

IV.3.2 Jäsenvaltioiden olisi raportoitava komissiolle vuonna 2007 seuraavista:

• missä määrin 14.2.2002 annettu neuvoston päätöslauselma C50/01 on pantu
täytäntöön;

• missä määrin kieltenopiskelun tukemisessa on hyödynnetty Sokrates- ja Leonardo
da Vinci -ohjelmien tarjoamia lisämahdollisuuksia toimien I.0.1, I.1.4, I.1.5, I.2.1,
I.2.3, I.2.4, I.2.5, I.3.1, II.1.1, II.2.1, II.2.2, II.3.1, III.3.1 III.3.2 ja IV.2.2 yhteydessä;

• mitä toimia on toteutettu tämän tiedonannon 15 alaotsakkeen osalta
• mitkä käytänteet ovat osoittautuneet parhaimmiksi kyseisenä aikana; tarkoituk-

sena on levittää niitä laajemmalle esimerkiksi koulutusjärjestelmien
tulevaisuudennäkymät -prosessin kautta.

IV.3.3 Komissio esittää vuonna 2007 parlamentille ja neuvostolle tiedonannon
kyseisistä seikoista ja ehdottaa tarvittaessa muutoksia tai lisätoimia.
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1. Poliittinen tausta

Vuonna 2001 Euroopassa vietettiin erinomaisesti onnistunutta kielten
teemavuotta. Teemavuoden aikana järjestettiin tuhansittain toimia, joissa sadat
tuhannet kansalaiset eri puolilta Eurooppaa edistivät osaltaan kieltenoppimista
ja kielellistä monimuotoisuutta. Vuosi herätti laajaa innostusta kieltenoppimiseen
ja lisäsi monien kiinnostusta tutustua muihin kieliin ja kulttuureihin.

Euroopan komissio esitti muille unionin toimielimille kertomuksen kielten
teemavuoden täytäntöönpanosta ja laatii parhaillaan ehdotuksia teemavuoden
aikana aloitetun työn jatkamiseksi. On liian aikaista sanoa, mitä pysyviä vaiku-
tuksia teemavuodella tulee olemaan, mutta on selvää, että vuosi oli vasta
pitkällisen prosessin alku.

Kielten teemavuoden aikana valtakunnallisille, alueellisille ja paikallisille orga-
nisaatioille tarjoutui mainio tilaisuus kirvoittaa keskustelua kieltenoppimisesta ja
kielellisestä monimuotoisuudesta. On todettu, että kaikkien Euroopan kansalaisten
kielitaitoa on parannettava nopealla aikataululla. On myös perustettu paikallisia
ja alueellisia verkkoja ja suunniteltu uusia toimintalinjoja. Lisäksi on määritelty
seuraavat kolme keskeistä toiminta-alaa: parannetaan ja laajennetaan elinikäistä
oppimista, tehostetaan vieraiden kielten opetusta ja luodaan kielimyönteinen
ympäristö.

Teemavuosi vauhditti myös Euroopan tasolla uusia kehityssuuntia. Valtioiden ja
hallitusten päämiehet tunnustivat Barcelonassa maaliskuussa 2002, että Euroopan
unionin ja jäsenvaltioiden on toteutettava toimia kieltenopiskelun edistämiseksi.
He vaativat lisätoimia, joilla parannettaisiin perustaitojen hallintaa erityisesti
siten, että lapsille opetetaan ainakin kahta vierasta kieltä jo hyvin pienestä pitäen.
Tämä ajatus oli taustalla myös silloin, kun koulutusneuvosto kehotti 14.
helmikuuta 2002 jäsenvaltioita toteuttamaan konkreettisia toimia kielellisen
monimuotoisuuden ja kieltenoppimisen edistämiseksi ja komissiota laatimaan
asiasta ehdotuksia vuoden 2003 alkuun mennessä. Lisäksi Euroopan parlamentti
toivoi 13. joulukuuta 2001 kieltenopiskelun ja kielellisen monimuotoisuuden edis-
tämistoimenpiteitä.
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2. Kuuleminen

Nyt on aika järjestää laaja kuuleminen, joka perustuu kielten teemavuoden aikana
saatuihin kokemuksiin ja jossa kerätään tietoja kymmenen viimeksi kuluneen
vuoden aikana saavutetusta edistyksestä.

Euroopan unionin tehtävänä on tukea ja täydentää jäsenvaltioiden toimia
laadukkaan yleissivistävän koulutuksen kehittämiseksi ja ammatillista koulutusta
koskevan politiikan toteuttamiseksi. Lisäksi se tukee yhteistyötä ja kehitystä
asioissa, joita voidaan parhaiten hoitaa unionin tasolla (13). Euroopan unionissa
on pitkään tehty työtä kieltenoppimisen ja kielellisen monimuotoisuuden edis-
tämiseksi. Unionin yhteistyöohjelmissa ja muissa toimissa on tuettu satoja
tuhansia koululaisia, harjoittelijoita, opettajia ja kouluttajia. Niiden kautta on
rahoitettu kieltenoppimiseen liittyvien innovatiivisten toimintatapojen,
menetelmien ja materiaalien kehittämistä. Joka vuosi Euroopan unioni rahoittaa
kieltenopiskelua pelkästään Sokrates- ja Leonardo da Vinci -ohjelman kautta noin
35 miljoonalla eurolla. (Liitteessä on tiivistelmä koulutus- ja kulttuurialalla
toteutetuista kieliin liittyvistä toimista.)

Jäsenvaltiot ovat Eurooppa-neuvoston kanssa työskennellessään esittäneet
kolmen viime vuoden aikana usein toiveen tehostaa kieltenopetusta ja -opiskelua.
Seuraavat luvut perustuvat pitkälti neuvoston päätöslauselmiin, muun muassa
31. maaliskuuta 1995 annettuun päätöslauselmaan (kielten oppimisen ja opet-
tamisen monipuolistamisesta ja laadun parantamisesta), 16. joulukuuta 1997
annettuun päätöslauselmaan (Euroopan unionin kielten varhaisopetuksesta) ja
14. helmikuuta 2002 annettuun päätöslauselmaan (kielellisen monimuotoisuuden
ja kielten oppimisen edistämisestä) (14).

On aika tarkastella komission panosta ja pohtia uusia keinoja edistää kielten
oppimista kunnioittaen samalla kielellistä monimuotoisuutta Euroopassa.

Komission yleisenä linjana on ollut saada kaikki asianosaiset mukaan päätöksen-
tekoon ja lisätä vastuuvelvollisuutta (15), ja sen mukaisesti tässä asiakirjassa
pyydetään sidosryhmiltä näkemyksiä siitä, millaisia yhteisten toimien olisi oltava.
Komissio kuulee muita unionin toimielimiä, asiaan liittyviä organisaatioita,
työmarkkinaosapuolia, kansalaisyhteiskunnan edustajia ja muita avaintoimijoita.
Asia on luonteeltaan sellainen, että sitä on käsiteltävä eri tavoin paikallisesti,
alueellisesti, valtakunnallisesti ja Euroopan laajuisesti. Mitä erityisaloitteita olisi
toteutettava Euroopan tasolla? Millä tavoin komissio voisi täydentää muiden
tasojen toimia? Asiakirjan luvussa V esitetään joitakin keskeisiä kysymyksiä.
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(13)
Euroopan yhteisön
perustamissopimuksen 149 ja
150 artikla.

(14)
Päätöslauselmat 98/C 1/02,
95/C 207/01 ja 2002 C 50/01.

(15)
Ks. komission tiedonanto
”Neuvottelu- ja
keskustelukulttuurin
edistäminen”, KOM(2002) 277
lopullinen.



Komissio laatii vastausten perusteella vuonna 2003 toimintasuunnitelman, jossa
hyödynnetään nykyisten yhteisön ohjelmien ja toimintojen resursseja.

Käsitellessään koulutusjärjestelmien konkreettisia tulevaisuuden tavoitteita (16)
jäsenvaltiot ovat sopineet yhteisistä tavoitteista, joihin pyritään luomalla
indikaattoreita ja malleja, vaihtamalla hyviä toimintatapoja ja toteuttamalla
vertaisarviointeja. Jäsenvaltiot ovat jo asettaneet vieraiden kielten taidon kohen-
tamisen ensisijaiseksi tavoitteekseen, ja niiden työohjelma tarjoaa puitteet monille
jäsenvaltioissa tarvittaville toimille.

Komissio on osaltaan alkanut tehostaa kielten oppimisen ja kielellisen monimuo-
toisuuden edistämistä koulutus- ja kulttuurialan ohjelmissaan. Se on sitoutunut
johdonmukaiseen ja aktiiviseen toimintaan kaikissa toimissaan ja ohjelmissaan ja
ryhtynyt pohtimaan koulutus- ja nuorisoalan ohjelmien uudenlaista yhteistyötä
tulevaisuudessa. Se on julkaissut tiedonannon eurooppalaisen elinikäisen
oppimisen alueen toteuttamisesta (17) ja ammattitaitoa ja liikkuvuutta koskevan
raportin (18). Kyseiset asiakirjat muodostavat perustan toimille, joilla komissio
vastaisuudessa edistää kielten oppimista ja kielellistä monimuotoisuutta.
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(16)
Neuvoston asiakirja 5980/01,

14.2.2001,
http://register.consilium.eu.

int/pdf/en/01/st05/
05980en1.pdf.

(17)
Komission tiedonanto,

KOM(2001) 678 lopullinen,
http://europa.eu.int/comm/

education/policies/III/life/
communication/com_fi.pdf.

(18)
Ammattitaitoa ja liikkuvuutta

käsittelevän korkean tason
työryhmän loppuraportti,

14.12.2001,
http://europa.eu.int/comm/

employment_social/
news/2001/dec/

taskforce2001_en.pdf



I MONIKIELINEN EUROOPPA –
ON AIKA TOIMIA

Se, miten hyvin Euroopan unioni onnistuu tietoon perustuvana taloutena, riippuu
suurelta osin siitä, miten hyvin se ratkaisee kieltenoppimiskysymyksen. Sen
yhtenäisyys ja asema maailmassa riippuvat siitä, kuinka se kykenee tulevana
vuosikymmenenä käsittelemään kieleen, kulttuuriin ja monimuotoisuuteen liittyviä
laajempia kysymyksiä. Tässä asiakirjassa käsitellään näitä molempia kysymyksiä (19).

1. Kielten oppimiseen liittyvän toiminnan välttämättömyys

Euroopan kansat rakentavat yhtenäistä unionia monista eri kansakunnista,
yhteisöistä, kulttuureista ja kieliryhmistä. Unioni perustuu ajatusten ja perinteiden
tasavertaiseen vaihtoon sekä siihen, että kansat hyväksyvät toistensa erilaisen
menneisyyden ja yhteisen tulevaisuuden. Jos halutaan rakentaa yhteinen alue,
jossa ihmiset voivat elää sovussa säilyttäen yksilöllisyytensä ja erilaisuutensa,
ihmisten on hankittava taitoja voidakseen kommunikoida tehokkaasti keskenään
ja ymmärtää toisiaan entistä paremmin.

Kielten oppimisen myötä ihmisen on helpompi kohdata muita ihmisiä ja ymmärtää
muita kulttuureita ja näkökulmia; tällainen avarakatseisuus on tärkeää rasismin
ja muukalaisvihan värittämässä maailmassa. Pian Euroopan unioni kokee tähän
mennessä merkittävimmän laajentumisensa, ja uudessa unionissa asuu lähes 500
miljoonaa eurooppalaista erilaisista etnisistä, kielellisistä ja kulttuuritaustoista.
Silloin on entistäkin tärkeämpää, että kansalaisilla on taidot ymmärtää naapu-
reitaan ja viestiä heidän kanssaan.
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Euroopan unionilla on uusi strateginen tavoite
kehittyä maailman kilpailukykyisimmäksi ja
dynaamisimmaksi tietoon perustuvaksi taloudeksi

(Lissabonin Eurooppa-neuvosto, maaliskuu 2000)

Eurooppa-neuvosto asettaa tavoitteeksi sen, että
koulutusjärjestelmistä tulee laatunsa puolesta
maailmanlaajuisia esikuvia vuoteen 2010 mennessä.
Se kehottaa toteuttamaan tällä alalla lisätoimia, jotta
parannetaan perustaitojen hallintaa erityisesti
opettamalla vähintään kahta vierasta kieltä hyvin
varhaisesta iästä lähtien.

(Barcelonan Eurooppa-neuvosto, maaliskuu 2002)

Euroopasta tulee vihdoinkin ilman verenvuodatusta yksi suuri perhe
– todellinen muutos … Mikä on Euroopan asema tässä muuttuneessa
maailmassa? Eurooppa on humaanisten arvojen, vapauden,
yhteisvastuullisuuden ja monipuolisuuden maanosa, mikä tarkoittaa
muiden kansojen kielten, kulttuurien ja perinteiden kunnioittamista.

(Laekenin julistus)

(19)
Tässä yhteydessä ei käsitellä
kysymystä siitä, mitä kieliä
Euroopan unionin toimielimissä
käytetään sisäisinä
työskentelykielinä, eikä sitä,
millä kielillä nämä toimielimet
kommunikoivat Euroopan
kansalaisten kanssa.



Euroopan unioni kehittää tietoon perustuvaa yhteiskuntaa. Vieraiden kielten
oppiminen parantaa yleisiä kognitiivisia ja metakognitiivisia valmiuksia, vahvistaa
äidinkielen ymmärtämistä, tukee luku- ja kirjoitustaitoa ja kehittää yleistä
kommunikointikykyä (20). Kyvystä ymmärtää vieraita kieliä ja kommunikoida niillä
on tullut perustaito, jota kansalaiset tarvitsevat voidakseen osallistua
täysimääräisesti eurooppalaiseen yhteiskuntaan (21).

Euroopan unioni kehittää kilpailukykyistä taloutta ja käy kauppaa kautta
maailman. Kulttuurienvälisillä kommunikointitaidoilla on yhä tärkeämpi merkitys
maailmanlaajuisissa markkinointi- ja myyntistrategioissa. Eurooppalaiset liikeyri-
tykset menettävät edelleen liiketoimintaa, koska niissä ei osata asiakkaan kieltä,
ja sen vuoksi niiden on parannettava työntekijöidensä kielitaitoa, myös Euroopan
unionin ulkopuolisten kauppakumppaneittensa kielten taitoa.

Euroopan unioni tarvitsee liikkuvaa työvoimaa. Kielitaitoisella työntekijällä on
laajemmat työskentely- ja kouluttautumismahdollisuudet kuin vain yhtä kieltä
puhuvilla kollegoillaan, ja hänellä on paremmat mahdollisuudet työskennellä tai
opiskella toisessa jäsenvaltiossa.

Kaikki Euroopan kansalaiset tarvitsevat siis äidinkielensä lisäksi vieraiden kielten
taitoa.

2. Eurooppalaiset ovat monikielisiä

Erään Eurobarometri-tutkimuksen mukaan yli puolet EU:n väestöstä osaa jotain
vierasta kieltä äidinkielensä lisäksi, ja joissakin jäsenvaltioissa osuus on jopa 98
prosenttia. Neljännes EU:n väestöstä osaa kahta vierasta kieltä (22). Jonkinastei-
sesti kaksikielisten osuus on puolesta kahteen kolmasosaan maailman koko
väestöstä, ja monikielisiä on huomattava määrä.

Oleellista on, että monet kansalaiset kannattavat monikielisyyttä. Noin 93 pro-
senttia vanhemmista uskoo, että heidän lapsilleen on tärkeää oppia vieraita kieliä,
71 prosenttia eurooppalaisista katsoo, että kaikkien EU:ssa olisi osattava jotain
toista EU-kieltä, ja 56 prosenttia olisi valmis käyttämään joka viikko jonkin verran
aikaa kieltenopiskeluun.

Toisaalta kielitaito ei ole jakautunut tasaisesti eri kieli- ja sosiaaliryhmien kesken.
Paljon useammat 15–24-vuotiaat osaavat vieraita kieliä kuin 25–39-vuotiaat,
jotka taas puolestaan ovat parempia vieraissa kielissä kuin 40–54-vuotiaat ja niin
edelleen. Johtajista 67 prosenttia osaa vieraita kieliä, kun taas eläkkeellä olevista
17 prosenttia ja kotirouvista 27 prosenttia. Maantieteellisistä eroista voidaan
mainita esimerkkinä, että vain 13 prosenttia tanskalaisista, ruotsalaisista ja hollan-
tilaisista on yksikielisiä, kun Yhdistyneessä kuningaskunnassa heitä on 66
prosenttia.
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(20)
Esimerkiksi Bruck, Lambert ja

Tucker, 1974; Hakuta, 1986;
Weatherford, 1986 (useampaa

kieltä osaavat henkilöt
suoriutuvat yksikielisiä

paremmin kielellistä ja muuta
kuin kielellistä älyä

mittaavista testeistä);
Bamford and Mizokawa, 1991

(vierasta kieltä opiskelevat
opiskelijat ovat parempia

ongelmanratkaisussa);
Rosenbusch, 1995 (se, miten

pitkään opiskelijat opiskelevat
vierasta kieltä, vaikuttaa
suoraan ja myönteisesti
heidän kognitiiviseen ja

metakognitiiviseen
prosessointikykyynsä).

(21)
Ks. maaliskuussa 2000

Lissabonissa kokoontuneen
Eurooppa-neuvoston

päätelmät.

(22)
Eurooppalaisia ja kieliä

koskeva eurobarometri 54
vuodelta 2001,

http://europa.eu.int/comm/
education/policies/lang/

languages/
eurobarometer54_en.html



Lisäksi Euroopan kansalaisten vieraiden kielten taito rajoittuu tiettyihin kieliin:
41 prosenttia puhuu englantia vieraana kielenä, 19 prosenttia ranskaa, 10 pro-
senttia saksaa, 7 prosenttia espanjaa ja 3 prosenttia italiaa. Muut kielet eivät yllä
edes yhden prosentin osuuteen (23). Vieraiden kielten taidon kapea-alaisuus saattaa
vaikeuttaa eurooppalaisten elinkeinonharjoittajien mahdollisuuksia toimia täysite-
hoisesti monikielisillä markkinoilla.

Entä englannin asema? Siitä on tullut koko maailman yhteinen kieli eli lingua
franca. Euroopassa se on yhä enemmän se kieli, jonka vanhemmat valitsevat
lapsilleen ensimmäiseksi vieraaksi kieleksi (24). Englanti on syrjäyttämässä
Euroopan kouluissa perinteisesti opetetut kielet, kuten saksan, ranskan, espanjan
ja italian, sellaisillakin alueilla, joissa luontevin ensimmäinen vieras kieli olisi
naapurivaltion kieli. Näyttää siltä, että englanninopetus lisääntyy, vaikkei sitä
erityisesti tuettaisikaan.

Tästä kehityssuuntauksesta saattaa olla hyötyä. Jos mistä tahansa kielestä tulee
kieli, jota useimmat eurooppalaiset osaavat, Euroopassa on ensimmäistä kertaa
yhteinen perusviestinnän väline. Tämä helpottaa jäsenvaltioiden välistä kauppaa
ja matkustelua.

3. Äidinkielen lisäksi kaksi vierasta kieltä

Yhteisillä kielillä on kuitenkin rajoituksensa. Jos Euroopan kansalaiset osaavat vain
äidinkieltään ja yhtä yhteistä kieltä, liikeyritysten, yksityishenkilöiden ja
yhteiskunnan asema heikkenee. Elinkeinonharjoittajilla on paremmat mahdol-
lisuudet myydä tuotteitaan, jos ne osaavat asiakkaan kieltä. Yhteinen lingua
franca ei vastaa tähän tarpeeseen. Toiseen jäsenvaltioon siirtyvät kansalaiset
joutuvat huomaamaan, että lingua franca ei yksistään riitä, jos he haluavat in-
tegroitua paikallisyhteisöön. Yhteinen kieli auttaa ehkä selviytymään
perustilanteista, mutta todellinen keskinäinen ymmärtämys ja vieraiden kult-
tuurien syvällinen arvostus kumpuaa suorasta kanssakäymisestä ulkomaalaisten
kanssa – siitä, että yrittää puhua heidän kieltään.

Yhden yhteisen kielen opettelu ei riitä. Jos halutaan rakentaa EU:ta, jossa
kansalaiset osaavat ja haluavat kommunikoida eurooppalaisten naapureittensa
kanssa, ja luoda työvoimaa, joka hallitsee perustaidot, jokaisen kansalaisen on
kyettävä kommunikoimaan vähintään kahdella kielellä äidinkielensä lisäksi.
Tavoitteena on, että kaikilla eurooppalaisilla olisi tarkoituksenmukaiset kommu-
nikointivalmiudet – ei välttämättä äidinkielisen puhujan sujuvuutta – vähintään
kahdella vieraalla kielellä. Tavoite voidaan tulkita eri tavoin eri tilanteissa. Valit-
tuja kieliä voi opiskella eri tasoille asti ja keskittyen kielitaidon eri osa-alueisiin
(puhuminen, kirjoittaminen sekä kuullun- ja luetunymmärtäminen). Kielitaitoa voi
parantaa ajan mittaan tarpeiden ja motivaation mukaan. Jokainen voi määritellä
oman kielitaitotavoitteensa elinikäisen oppimisen aikana, mutta yleiseen
päämäärään on päästävä.
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(23)
Poikkeuksen muodostavat
Suomen toinen virallinen kieli
ruotsi sekä Belgian toinen
virallinen kieli hollanti.

(24)
Foreign language teaching in
schools in Europe (vieraiden
kielten opetus Euroopan
kouluissa), Eurydice ja
Eurostat 2001.



II KIELTENOPPIMISEN ENTISTÄ PAREMPI HYÖDYNTÄMINEN

Kielitaito on osa jokaisen kansalaisen perustaitoja, joita hän tarvitsee työssä,
koulutuksessa ja henkilökohtaisessa kehityksessään. Se on taito, jota on jatkuvasti
pidettävä yllä ja kohennettava. Menneitä ovat ajat, jolloin kieliä luettiin vain
koulussa: kieltenopiskelusta on tullut elinikäistä toimintaa. Tämän vuoksi on
luotava yhtenäisiä ja helppokäyttöisiä elinikäisen oppimisen järjestelmiä ja raken-
teita. Kieltenopiskelumahdollisuudet on organisoitava ja koordinoitava niin, että
oppijan edetessä esiasteelta aikuiskoulutukseen kaikki uusi kielitaito perustuu
edellisessä vaiheessa opittuun.

1. Varhainen kieltenoppiminen

Elinikäisen kieltenoppimisen perusta luodaan koulussa, kun lapset oivaltavat ensi
kertaa ympäröivien kielten ja kulttuurien monimuotoisuuden ja oman kykynsä
kommunikoida muiden kanssa.

Kieltenoppiminen ala-asteella on yleistymässä. Joulukuun 16. päivänä 1997
annetussa varhaista kieltenoppimista koskevassa neuvoston päätöslauselmassa
kehotettiin jäsenvaltioita tukemaan vieraiden kielten oppimista varhaisesta iästä
lähtien ja monipuolistamaan varhaiskasvatuksen kielivalikoimaa, ja tämän jälkeen
monet jäsenvaltiot ovat alentaneet ikää, jolloin kieltenopetus aloitetaan opetus-
suunnitelmassa. Kaiken kaikkiaan 43 prosenttia ala-asteen oppilaista opiskelee
vierasta kieltä, mutta tilanne vaihtelee suuresti maittain (25). Barcelonan
Eurooppa-neuvosto kehotti jäsenvaltioita toteuttamaan toimia, joilla parannetaan
perustaitojen hallintaa erityisesti opettamalla vähintään kahta vierasta kieltä
hyvin varhaisesta iästä lähtien.

Varhaisesta iästä vierasta kieltä oppineet (26) koululaiset ovat etulyöntiasemassa
ja oppivat kenties helpommin ja paremmin puhumaan, lukemaan, kirjoittamaan
ja ymmärtämään ja hankkivat metalingvistisiä valmiuksia, jotka helpottavat kiel-
tenoppimista myöhemmin elämässä. Lapsille on myös hyötyä tunneista, joilla
esitellään eri kieliä, sillä tällöin he tiedostavat vieraiden kielten äänteitä ja raken-
teita ja tunnistavat samankaltaisuudet oman äidinkielensä kanssa.

Näitä myönteisiä puolia voidaan kuitenkin hyödyntää vain, jos investoidaan riit-
tävästi opettajankoulutukseen, jos luokat ovat riittävän pieniä tehokkaaseen
kieltenoppimiseen ja jos kielille varataan riittävästi opetusaikaa. Asianmukainen
tarjonta ja resurssit ovat ratkaisevan tärkeitä varhaisen kieltenoppimisen
kannalta.
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(25)
Ks. Foreign language teaching
in schools in Europe, Eurydice

2001.

(26)
Foreign languages in primary

and pre-school education
(vieraiden kielten opetus

ala- ja esiasteella), Blondin
(Ed.), CILT, Lontoo, 1998,

ISBN 1 902031 22 9.



Pikkulapsille kieliä opettavilla on vastuullinen tehtävä, sillä varhaisessa vaiheessa
eletyt kielteiset kokemukset saattavat lannistaa ihmisen loppuelämäksi. On äärim-
mäisen tärkeää, että esi- ja ala-asteen opettajat osaavat riittävän sujuvasti
kohdekieltä ja että heillä on pedagogiset valmiudet opettaa kieliä pikkulapsille.
Yhä nuoremmille koululaisille kohdennettuun kieltenoppimiseen tähtäävien aloit-
teiden lisäksi tarvitaan asianmukaisia resursseja opettajankoulutukseen.

Nuoret oppijat tiedostavat omat kulttuuriarvonsa ja niiden taustatekijät ja
arvostavat muita kulttuureita, ja tällöin he suuntautuvat ulospäin ja kiinnostuvat
muista. Tämä hyöty jää rajalliseksi, jos kaikki oppilaat opiskelevat samaa kieltä,
ja sen vuoksi nuorille oppijoille olisi tarjottava useita kieliä, joista valita.

2. Kieltenoppiminen toisen asteen ja ammatillisessa koulutuksessa

Toisen asteen ja ammatillisessa koulutuksessa nuoret täydentävät keskeistä kieli-
taitoaan, jota he käyttävät lopun elämäänsä. Joissakin jäsenvaltioissa vieraiden
kielten opiskelu ei ole pakollista tietyille oppilasryhmille, ja joissakin kiel-
tenopiskelu on yleisesti valinnaista. On vaikea nähdä, miten tällaisella
toimintatavalla päästään siihen EU:n tavoitteeseen, että jokaisen kansalaisen olisi
osattava kahta vierasta kieltä äidinkielensä lisäksi.

Kaikkien pakollisessa yleissivistävässä koulutuksessa tai ammatillisessa koulutuk-
sessa olevien olisi opeteltava vähintään kahta vierasta kieltä (27). Barcelonan
Eurooppa-neuvosto muistutti, että tärkeintä ei ole oppimistapahtuma vaan
kielenoppimisen tulokset eli se, että varmistetaan oppilaan hallitsevan perustaidot.
Lisätoimia tarvitaan tällaisten kielellisten tulosten määrittelemiseksi. Näin
voitaisiin määritellä kieliä koskevan yhteisen eurooppalaisen viitekehyksen
mukaisesti asianmukaiset vähimmäistasot ensimmäistä ja toista vierasta kieltä
varten. Voitaisiin myös pohtia, missä määrin oppivelvollisuuskoulun suorittaneilta
EU:ssa odotetaan seuraavaa:

kielitaidon tärkeyden ymmärtämistä
asianmukaista tietoisuutta kielistä
kulttuurienvälisiä valmiuksia
kykyä oppia uusia kieliä itsenäisesti myöhemmin elämässä
kykyä kommunikoida vähintään kahdella vieraalla kielellä äidinkielensä lisäksi.

Keskeisenä haasteena on tarjota lukuisilla eri kielillä sellaista opetusta tai valmen-
nusta, jolla vastataan oppijan tarpeisiin työssä, opinnoissa ja yksilöllisessä
kehityksessä sekä elinkeinoelämän ja kaupan tarpeisiin. Kielivalikoimaan voisivat
sisältyä suurimmat maailmankielet kuten kiina, japani, arabia ja venäjä, sekä
naapurimaiden ja kauppakumppaneiden kielet ja muut eurooppalaiset kielet.
Koulut voivat hyödyntää enemmän itsenäisiä oppimismahdollisuuksia laajen-
taakseen tarjoamaansa kielivalikoimaa.
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(27)
Ks. 4.6.1984 kokoontunut
koulutusneuvosto: Jäsenvaltiot
sopivat edistävänsä oppilaiden
mahdollisuuksia hankkia
viestintätaitoja kahdessa
vieraassa kielessä
oppivelvollisuuskoulun aikana
ja pitää näitä taitoja yllä
ammatillisessa, korkea-asteen
ja aikuiskoulutuksessa, ja
Milanossa vuonna 1985
kokoontunut Eurooppa-
neuvosto: mahdollisimman
monien oppilaiden olisi
opeteltava kahta vierasta
kieltä, ja heille olisi tarjottava
mahdollisuus osallistua
vaihtoihin.



3. Kieltenopetus korkea-asteella

Korkea-asteen oppilaitoksilla on tärkeä merkitys yhteiskunnan ja yksilöiden
monikielisyyden edistämisessä. Näissä kielellisesti monipuolisissa ympäristöissä
työskentelee vieraiden kielten, ulkomaisen kirjallisuuden ja soveltavan kielen-
tutkimuksen asiantuntijoita. Lisäksi näillä oppilaitoksilla on hyvät tilat ja laitteet
kieltenoppimista varten ja kansainvälisiä yhteyksiä, ja ne ottavat vastaan ulko-
maisia opiskelijoita ja opettajia.

Erityisesti toivotaan ehdotuksia, joissa käsitellään sitä, miten kukin ylipisto suun-
nittelisi ja toteuttaisi johdonmukaista kielipolitiikkaa, jossa selkeytettäisiin sen
roolia kieltenoppimisen ja kielellisen monimuotoisuuden edistämisessä oman
oppimisyhteisön sisällä ja laajemmin.

Kielitaito ja kyky kommunikoida useilla eri kielillä on ratkaisevan tärkeää jokaisen
opintonsa päättävän työllistyvyyden kannalta. Kaikki yliopisto-opiskelijat ja
yliopistojen henkilökunta tarvitsevat tilaisuuksia ja kannustimia parantaa kieli-
taitoaan useammissa kielissä kuin keskiasteen koulutuksessa on mahdollista.
Kaikille opiskelijoille pitäisi järjestää kielellistä ja kulttuurienvälistä valmennusta,
minkä jälkeen heidän tulisi opiskella ulkomailla, mielellään vieraalla kielellä, vähin-
tään yhden lukukauden ajan. Lisäksi opiskelijoiden pitäisi voida saada hyväksytty
todistus kielitaidosta tutkintotodistuksensa yhteydessä.

Kieltenopiskelijoiden voidaan odottaa suorittavan suuren osan kursseistaan
kohdekielellä ja viettävän vähintään vuoden ulkomailla. Kieltenopiskelu jaetaan
todennäköisesti kokonaisuuksiksi, joissa keskitytään joko kirjallisuuteen,
soveltavaan vieraiden kielten opiskeluun (liike-elämä, kääntäminen tai tulkkaus)
tai kielitieteeseen.

Yliopistoilla on myös vastuu edistää oman maansa kieltä tarjoamalla ulkomaisille
opiskelijoille laadukkaat mahdollisuudet sen opiskeluun. Hiljattain on ollut havait-
tavissa suuntaus tarjota englanninkielistä opetusta muiden kuin englantia
äidinkielenä puhuvien maiden yliopistoissa. Suuntaus on ymmärrettävä, mutta
sillä voi olla kielteisiä vaikutuksia vähemmän puhuttujen kielten asemaan.
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4. Aikuisten kieltenopiskelu

Työntekijöillä pitäisi olla mahdollisuus parantaa työhön liittyvää kielitaitoaan. On
hyvin tärkeää tukea aktiivisesti kieltenoppimista työpaikoilla ja kehittää yrityk-
sistä monikielisiä organisaatioita laadukkaalla kieltenopetuksella. Kielikouluttajien
olisi tarjottava yritysten tarpeiden mukaan räätälöityjä kursseja. Pk-yritysten on
tutkittava perusteellisesti, miten helpottaa työntekijöidensä opiskelumahdol-
lisuuksia (esimerkiksi yhteistyökumppanuudet muiden yritysten kanssa,
oppimisverkot ja taitojen vaihto sekä neuvontapalvelut). Aika ajoin tehtävillä
kielitesteillä työnantajat voivat varmistaa, että heidän yrityksessään on tarvittavaa
kielitaitoa yrityksen sisällä ja sen ulkoisissa suhteissa käytettävissä kielissä, jotta
se voi menestyä kilpailuun perustuvilla markkinoilla.

Kieltenoppimisesta on tietenkin hyötyä muunkin kuin työllistyvyyden kannalta,
ja vieraita kieliä voi oppia muuallakin kuin työpaikalla. Kaikkia aikuisia olisi
kannustettava opiskelemaan vieraita kieliä omaksi ilokseen tai henkisen kehit-
tymisen, ulkomaan matkailun, uusien ystävyyssuhteiden solmimisen taikka
puhtaasti aivovoimistelun takia.

Kieltenoppiminen voi sitä paitsi olla hauskaa. Aikuisilla on lukuisia mahdollisuuksia
opiskella kieliä joko virallisissa koulutusrakenteissa tai niiden ulkopuolella. Niitä
ovat esimerkiksi iltakurssit, ulkomaiseen musiikkiin liittyvä kulttuuritoiminta,
kirjallisuus ja elokuvat, ulkomaanmatkat, ystävyyskaupunkitoiminta ja vapaa-
ehtoistyö ulkomailla. Kaikki nämä voivat tarjota erinomaisen tilaisuuden tutustua
vieraisiin kulttuureihin ja oppia uusia kieliä.



5. Kieltenoppijat joilla on erityistarpeita

Koulutusalan viranomaisten haasteena on tarjota oppijan yksilöllisiin tarpeisiin
vastaavaa kieltenopetusta niille oppilaille ja harjoittelijoille, joilla on erityis-
tarpeita. Tällöin tarvitaan asianmukaisesti koulutettuja opettajia,
oppimisympäristöjä ja motivaatiota. Joidenkin oppijaryhmien kielenoppimis-
tavoitteita voidaan joutua muuttamaan. Hyvin harvoilla ihmisillä on sellaisia
fyysisiä tai psyykkisiä esteitä, että vieraan kielen oppiminen on mahdotonta, ja
heitä on harvoin tavallisissa yleissivistävissä tai ammatillisissa oppilaitoksissa.

Eräällä oppilasryhmällä – niillä, joiden äidinkieli on eri kuin koulun opetuskieli –
on myös omat erityistarpeensa. Joillakin voi olla vaikeuksia oppia koulun
opetuskieltä, ja he saattavat tarvita lisätukea joutuessaan opiskelemaan kolmatta
tai neljättä vierasta kieltä ja säilyttäessään samalla äidinkielen taitonsa. Toisaalta
heidän pitäisi kaksikielisyytensä ansiosta omaksua uusia kieliä muita nopeammin.

Joillakin sosioekonomisilla ryhmillä saattaa olla kielenoppimisvaikeuksia, jotka
pitäisi kartoittaa ja jotka edellyttävät asianmukaista tukea. Tällaisten oppilaiden
opettajilla on oltava koulutusta opettaa koulun opetuskieltä vieraana kielenä, ei
äidinkielenä. Samanaikaisesti tällaisten oppilaiden perheet tarjoavat koulu-
yhteisön muille oppilaille ja vanhemmille paljon mahdollisuuksia tutustua uusin
kieliin ja kulttuureihin.

6. Kielivalikoima

Oppilaitosten tulisi olla paikkoja, joissa nautitaan kielellisestä ja kulttuurisesta
monimuotoisuudesta. Silti oppijan valittavana on EU:ssa usein vain jokunen paljon
puhuttu kieli. Kielellisen monimuotoisuuden edistäminen merkitsee sitä, että
tuetaan aktiivisesti mahdollisimman monien kielten opettamista ja opiskelua
kouluissa, yliopistoissa, aikuiskoulutuskeskuksissa ja yrityksissä.

Tarjottavien kielten joukossa olisi oltava paljon puhuttujen eurooppalaisten kielten
lisäksi pieniä eurooppalaisia kieliä, virallisten kielten lisäksi alueellisia kieliä,
vähemmistökieliä ja maahanmuuttajien kieliä sekä EU:n keskeisten kaup-
pakumppaneiden kieliä kaikkialta maailmasta. Vaikka kaikkia näitä ei voidakaan
sisällyttää jokaisen oppilaitoksen opetussuunnitelmaan, useimmat oppilaitokset
kykenevät tarjoamaan nykyistä laajemman kielivalikoiman. Tämä voidaan
toteuttaa esimerkiksi tarjoamalla itseopiskelumoduuleja kielistä, joissa opettajaa
ei ole käytettävissä, kannustamalla oppijoita osallistumaan yhteisiin kieli-
hankkeisiin ulkomaisten oppilaitosten kanssa tai vastaanottamalla
apulaisopettajia, joiden äidinkieli on vähemmän opetettu kieli.

Monet koulut voisivat hyödyntää paremmin monen kielen ymmärtämiseen perus-
tuvia lähestymistapoja. Äidinkielen ja ensimmäisen vieraan kielen tunnit tarjoavat
lukuisia mahdollisuuksia tutustua sanaston ja kieliopin samankaltaisuuksiin saman
kieliryhmän kielten kesken. Tunneilla voidaan hyvin viestittää oppilaille, että
monet vieraan kielen sanat on helppo arvata ja ymmärtää, sekä kannustaa oppi-
laita kehittämään passiivista monikielisyyttä.
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III KIELTENOPETUKSEN PARANTAMINEN

Kieltenopettajat ovat ratkaisevassa asemassa luotaessa monikielistä Eurooppaa.
Jos heillä on sekä kielitaitoa että pedagogisia valmiuksia, he voivat herättää oppi-
jassa elinikäisen innostuksen kieliin ja toimia tehokkaasti monikulttuurista
tiedostamista ja monikielisyyttä edistävinä esimerkkeinä.

1. Kielitaitoa tukeva koulu

Koulun rooliin kieltenoppimisessa liittyy muutakin kuin kieltenopetusta ja kiel-
tenopettajat. Nykyään koulujen on valmennettava lapsia osallistumaan
yhteiskuntaan, joka on avoin muille kulttuureille ja joissa he voivat kohdata
ihmisiä monista eri maista ja kulttuureista.

Lisäksi kouluilla on suuri vastuu auttaa lapsia kehittämään kaikkia kommu-
nikointikykyjään, myös äidinkielen ja opetuskielen (jos se on eri) taitoa ja vieraiden
kielten taitoa, sekä kulttuurienvälisiä valmiuksia.

Näin ollen kaikki koulut tarvitsevat johdonmukaisen ja yhtenäisen toimintalinjan,
jossa lähtökohdaksi otetaan paikallisyhteisön kielten ja kulttuurien yhdistelmä ja
jossa annetaan painoarvoa kielitietoisuudelle, käytännön kielitaidolle ja kielenop-
pimiskyvylle.

2. Kieliluokassa

Yksikään opettaja ei voi päästä toivottuihin tuloksiin, jos hänellä ei ole käytet-
tävissään asianmukaisia laitteita eikä materiaaleja tai jos luokat ovat niin suuria,
etteivät kaikki oppilaat saa joka oppitunnilla tilaisuutta puhua kohdekieltä.

Oppilaiden motivaatiota oppia vieraita kieliä voidaan tukea suuresti muissa maissa
olevien koulujen kanssa toteutettavissa yhteishankkeissa, joiden huipennuksena
järjestetään kielivaihtoja. Tällaiset hankkeet voidaan kohdentaa kieleen, joka ei
sisälly tavanomaiseen opetussuunnitelmaan, sen yhteydessä voidaan olla tekemi-
sissä kyseistä kieltä puhuvien nuorten kanssa, ja niissä voidaan tarjota oppilaille
mahdollisuus tehdä tehtäviä kyseisellä kielellä. Vaikka keskinäisessä viestinnässä
jouduttaisiinkin käyttämään jotain toista kieltä (eikä yhteistyökumppanin kieltä),
useimmat oppilaat oppivat selviytymään yhteistyökumppanin kielellä (ja lisäävät
näin ollen osaamiensa vieraiden kielten määrää). Jokaiselle oppilaalle olisi hyötyä
siitä, että hän osallistuisi vähintään yhteen kielivaihtoon ennen oppivelvolli-
suuskoulutuksen päättymistä.

Sisällön ja kielen integroidussa opetuksessa opiskellaan jotain toista ainetta
vieraan kielen kautta, minkä ansiosta oppilaat voivat käyttää ensimmäisen vieraan
kielensä taitoa ja kyseiselle kielelle varattujen oppituntien määrää opetussuun-
nitelmassa voidaan vähentää.
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3. Kieltenopettajien koulutus

Kielten opettaminen ei ole helppoa. Opettajat tarvitsevat lukuisia käytännön
taitoja ja menetelmiä, jotta he voivat vastata opettamiensa eri ikäryhmien
tarpeisiin ja mukautua yksilöllisiin oppimistapoihin. Heidän täytyy erityisesti osata
käyttää oppilaskeskeisiä eli eriytettyjä kielenopetusmalleja siinä missä perin-
teisempiäkin opettajakeskeisiä malleja.

Kieltenopettajien peruskoulutuksessa on taattava, että vieraiden kielten opetta-
jilla on perusteelliset tiedot yleisistä opetusmenetelmistä, nimenomaan
kieltenopetuksessa käytettävistä menetelmistä (kuten kielitietoisuus, kaksikielinen
opetus, tieto- ja viestintätekniikan käyttö ja kielenoppimistaitojen opettaminen),
ja hyvä kielitaito sekä jonkin verran yleistietoa ajankohtaisista kielipoliittisista
kysymyksistä.

Nyt kun oppimisesta on tulossa yhä itsenäisempi prosessi, opettaminen on lähinnä
ihmisten motivoimista oppimaan, oppimisen tukemista, oppijoiden valmennusta,
opastusta ja oppimisresurssien hallinnointia. Opettajat tarvitsevat koulutusta
voidakseen ottaa nämä uudet tehtävät hoitaakseen.

Kaikki uudet kieltenopettajat tarvitsevat käytännön harjoittelujakson luokkati-
lanteessa ennen työelämään siirtymistä. Sitä ennen heidän olisi syytä asua
pidempään maissa, joiden kieliä he opettavat (28).

Koulut kykenevät tarvittaessa tarjoamaan opetusta joustavammin useammilla
kielillä, jos kaikki kieltenopettajat opettavat vähintään kahta kieltä. Ammatillisten
oppilaitosten olisi koulutettava uusia opettajia useampia eri kieliä varten, myös
vähemmän käytettyjä ja opetettuja kieliä varten. Lisäksi opettajille olisi tarjot-
tava mahdollisuus kehittää passiivista kielitaitoaan lisäkielissä, jotta he voisivat
laajentaa tehokkaasti kielivalikoimaansa.

Opettajan ammatti edellyttää vakaata sitoutumista omaan henkiseen ja ammatil-
liseen kehitykseen. Kieltenopettajat tarvitsevat vaivattomia tilaisuuksia pitää kieli-
ja opetustaitoaan yllä. He tarvitsevat koulutettujen ohjaajien opastusta tai muuta
ohjausta opetellessaan ja kokeillessaan uusia toimintatapoja luokkatilanteessa.

Etäopetusmenetelmien käyttöä voidaan entisestään edistää tällaisessa jatkuvassa
kehitysprosessissa, ja lisäksi säännöllinen, suunniteltu harjoittelu maassa, jossa
kohdekieltä puhutaan, on välttämätöntä kaikille vieraiden kielten opettajille.
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(28)
Ks. koulutusneuvoston

päätelmä, 9.2.1976,
(opettajien olisi oleskeltava
kohdekielisessä maassa), ja

Milanossa vuonna 1985
kokoontunut Eurooppa-
neuvosto (ammatillista

peruskoulutusta ja
harjoittelua olisi tarjottava

opettajille kohdekielisissä
maissa) ja neuvoston

päätöslauselma vuodelta
1995.



4. Kieltenopettajien saatavuus

Jotta unionin tavoitteisiin päästäisiin ja jotta viranomaiset voisivat tarjota monien
kielten opetusta ala-asteelta aikuiskoulutukseen, kussakin jäsenvaltiossa on oltava
riittävästi opiskelupaikkoja vieraiden kielten opettajille ja riittävästi kieltenopet-
tajien virkoja. Joissakin jäsenvaltioissa on puutetta ammattitaitoisista ja pätevistä
kieltenopettajista. Kieltenopettamista on markkinoitava houkuttelevana ammat-
tina, jotta parannetaan alalle hakeutuvan aineksen laatua ja lisätään sen
määrää (29).

Koulut voisivat hyödyntää entistä paremmin lähistöllä asuvia, vierasta kieltä
äidinkielenään puhuvia kansalaisia. Jos heille tarjottaisiin asianmukaista koulusta,
he voisivat toimia kieltenopettajien avustajina luokassa ja pidentää aikaa, jonka
oppilaat ovat suoraan kosketuksissa kohdekielen kanssa.

Opettajat lähtevät suhteellisen harvoin töihin ulkomaille, usein sosiaaliturvaan,
eläkkeisiin tai perheeseen liittyvistä syistä. Sellaista jäsenvaltioiden välistä opet-
tajavaihtoa voidaan edistää entisestään, jossa vaihtoon osallistuvat opettavat
äidinkieltään tai jotain muuta ainetta äidinkielellään. Jäsenvaltioita on pyydetty
poistamaan opettajien liikkuvuuden oikeudellisia ja hallinnollisia esteitä (30).

Tarvitaan Euroopan laajuisia kieltenopettajien organisaatioita, jotta voidaan
edistää ajatustenvaihtoa, hyviä toimintatapoja ja ammatillisten standardien aset-
tamista.

5. Muiden aineiden opettajien koulutus

Useimmat oppilaat ja ammatillisessa koulutuksessa olevat voisivat opiskella
ainakin joitakin kursseja vieraalla kielellä, jotta he saisivat käytännön mahdol-
lisuuden harjoitella ensimmäistä vierasta kieltään ja jotta kevennettäisiin koulun
opetussuunnitelmaan kohdistuvia paineita. Näin ollen aiempaa useampien opet-
tajien olisi vastaisuudessa kyettävä opettamaan ainettaan vähintään yhdellä
vieraalla kielellä. Opettajaksi opiskelevien olisi opiskeltava kieliä oman erityis-
aineensa ohella ja suoritettava osa opinnoistaan ulkomailla (31).
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(29)
Ammattitaitoa ja liikkuvuutta
koskeva raportti.

(30)
Opiskelijoiden, ammatillisessa
koulutuksessa olevien, nuorten
vapaaehtoisten, opettajien ja
kouluttajien liikkuvuudesta
Euroopan yhteisössä annettu
Euroopan parlamentin ja
neuvoston suositus
2001/613/EY.

(31)
Ks. neuvoston päätöslauselma
vuodelta 1995.



6. Kielitaidon testaaminen

Kielitaidon säännöllinen testaaminen on keskeinen osa oppimista. On olemassa
pienimuotoisia kokeita, joita opettajat käyttävät arvioidessaan oppilaiden edis-
tymistä, diagnostisia kokeita, joista oppijat näkevät, mitä he ovat oppineet ja missä
heillä on parantamisen varaa, sekä laajoja kokeita, joista saa todistuksen, kuten
koulujen, ministeriöiden tai arvostelulautakuntien järjestämät kokeet.

On tärkeää, että kokeet ovat testausmenetelmiin perehtyneiden henkilöiden
laatimia. Lisäksi niiden pitäisi olla toimivat, eli niiden on testattava taitoja, joita
varten ne on suunniteltu, ja luotettavat, eli niissä ei saisi olla aikaan, testaajiin
tai testauspaikkoihin liittyviä merkittäviä eroja. Ennen kaikkea kokeiden olisi
mitattava koehenkilöiden kielitaitoa käytännön tilanteissa.

Jäsenvaltioiden välisen työntekijöiden ja opiskelijoiden liikkuvuuden edistämiseksi
erilaiset kielitodistukset on voitava ymmärtää ja hyväksyä kaikkialla Euroopassa.
Tällä hetkellä tietyn viranomaisen tai jäsenvaltion myöntämiä todistuksia ei ole
helppo vertailla muualla myönnettyjen todistusten kanssa. Jäsenvaltioita on
kehotettu (14. helmikuuta 2002 annetussa neuvoston päätöslauselmassa)
luomaan järjestelmiä, joiden avulla kuvataan ja tunnustetaan yksilöllisiä
suorituksia vierailla kielillä. Todistuksia voitaisiin selkeyttää, jos niissä käytettäisiin
kieliä koskevan yhteisen eurooppalaisen viitekehyksen arvosteluasteikkoa (32).
Tämän lisäksi tarvittaneen mekanismeja, joilla säännellään sitä, miten arvostelu-
lautakunnat soveltavat kyseistä viitekehystä, ja joilla opetetaan kielitaidon
testaajia käyttämään sitä.
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Ks. http://culture2.coe.int/

portfolio/documents/
0521803136txt.pdf.



IV KIELIMYÖNTEISEN YMPÄRISTÖN LUOMINEN

Euroopan unionin kielipolitiikalla ensisijaisesti kannustetaan kansalaisia opiskele-
maan vieraita kieliä ja varmistetaan, että heillä on mahdollisuudet saada
laadukasta opetusta. Tämä ei kuitenkaan ole ainoa tavoite. Kieltenoppiminen
koskee kaikkia kansalaisia läpi elämän, ja tämän vuoksi edistämistoimien ei tarvitse
toteutua ainoastaan luokissa ja luentosaleissa. Kielten opettamisen ja oppimisen
on löydettävä paikkansa joka kodissa ja kaikissa mahdollisissa paikoissa. Euroopan
alueista on kehitettävä kielimyönteisempiä ympäristöjä, joissa kaikkien kielten
puhujien tarpeita kunnioitetaan täysin, joissa kielten ja kulttuurien monimuo-
toisuus on kuultavissa ja sitä hyödynnetään sekä joissa kielten
oppimismahdollisuuksille on runsaasti kysyntää ja tarjolla paljon mahdol-
lisuuksia.

1. Laaja-alainen lähestymistapa

Kielellinen monimuotoisuus on yksi Euroopan unionin ominaispiirteistä. Laajen-
tuneen unionin alueella puhutaan perinteisesti yli 50 kieltä (33). Näistä 21 on jonkin
jäsenvaltion virallisena kielenä, ja loput luokitellaan alueellisiksi tai vähem-
mistökieliksi. Kuurojen yhteisöt Euroopassa käyttävät 23:a eri viittomakieltä.
Eurooppalaiset käyttävät lisäksi satoja muita eri puolilta maailmaa peräisin olevia
kieliä, mikä on vuosisatoja kestäneen muuttovirran tulosta.

Keskeinen tekijä kielimyönteisen ympäristön kehittämisessä on se, että luodaan
todellinen osallisuutta edistävä lähestymistapa kieliin. Euroopan unionin kielten
kirjon kunnioittaminen on yksi unionin perusperiaatteista (34). Euroopan kielet ovat
samanarvoisia ja muodostavat erottamattoman osan eurooppalaista kulttuuria ja
sivilisaatiota. Aivan kuten eurooppalaisissa yhteisöissä olisi kunnioitettava etnistä
ja kulttuurista monimuotoisuutta, niissä olisi myös kunnioitettava puhuttujen
kielten kirjoa.

Jonkin tietyn kielen muotoutuminen on kollektiivinen luomisprosessi, johon osal-
listuu tuhansia ihmisiä vuosisatojen kuluessa. Kukin kieli ilmentää hieman erilaista
maailmankuvaa ja muokkaa ratkaisevasti puhujiensa yksilökohtaista, yhteiskun-
nallista ja henkistä identiteettiä. Ilman kieltä ihmiset olisivat vajavaisia. Kun kieli
kuolee, se – kulttuurinen luomus – katoaa lopullisesti. Joitakin eurooppalaisia
kieliä on hävinnyt kuluneen vuosisadan aikana, ja jotkin ovat häviämässä. Jotkin
kielet eivät ehkä ole välittömässä vaarassa jäädä pois käytöstä, mutta niiden
asemaa nakertavat hallitsevammat kielet monilla aloilla, erityisesti tieteessä ja
teknologiassa.
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(33)
Lähde: uhanalaisia kieliä
koskeva Unescon punainen kirja
(http://www.helsinki.fi/~tasalmin/
europe_index.html).

(34)
Neuvoston asetus N:o 1,
6. lokakuuta 1958.



Valtakunnallisten, alueellisten ja paikallisyhteisöjen on tämän vuoksi syytä
muistaa, että jotkin kielet tarvitsevat erityishuomiota, erityisesti ne, joiden asema
on vakavassa vaarassa, koska äidinkielisten puhujien määrä vähenee jatkuvasti
sukupolvesta toiseen. Euroopan alueellisten ja vähemmistökielten peruskirjan peri-
aatteet antavat viitteitä siitä, mitä toimia tarvitaan alue- ja vähemmistökielten
käytön edistämiseksi koulutuksessa, tiedotusvälineissä, kulttuurialalla, talous- ja
yhteiskuntaelämässä sekä tarvittaessa valtionhallinnossa, julkisissa palveluissa ja
tuomioistuinmenettelyissä.

Euroopan unioni on monta vuotta tukenut pienimuotoisia alue- ja vähem-
mistökielten edistämishankkeita. Tätä tukea on annettu pääasiassa keskeisten
koulutus-, nuoriso-, kulttuuri- ja viestintäalan ohjelmien ulkopuolella. Kyseisiin
kieliin kohdennettuja toimintalinjoja ei kuitenkaan voida tarkastella irrallisina.
Pitkällä aikavälillä kaikkiin asiaankuuluviin yhteisön rahoitusohjelmiin voitaisiin
sisällyttää enemmän tukea kielelliseen monimuotoisuuteen (myös alue- ja vähem-
mistökielille). Vaikka Sokrates- ja Leonardo da Vinci -ohjelmassa onkin tarjolla
jonkin verran tukea, olisi tutkittava, voisiko niillä olla merkittävämpi asema kielel-
lisen monimuotoisuuden edistämisessä siten, että niissä tuettaisiin hankkeita
seuraavilla aloilla: opetuksen laadun parantaminen, oppimismahdollisuuksien
parantaminen, opetusmateriaalin laatimisen, muokkaamisen ja vaihdon edis-
täminen sekä alan tietojen ja hyvien toimintatapojen vaihto. Myös työllisyyteen
ja sosiaalipolitiikkaan, alueiden ja maaseudun kehittämiseen, tutkimukseen ja
kehitykseen sekä tietoyhteiskuntaan liittyvillä Euroopan unionin toimilla voidaan
kenties tukea näitä kieliä. On syytä kannustaa jäsenvaltioita ja kieliyhteisöjä
laajempaan yhteistyöhön ja hyvien toimintatapojen ja innovaatioiden vaihtoon
kysymyksissä, jotka vaikuttavat kielipolitiikkaan ja kielelliseen suunnitteluun.
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2. Kielimyönteiset yhteisöt

Euroopan kieliympäristöä hallinnoidaan usein sillä tavoin, että luontaista
monimuotoisuutta ei tuoda esiin, eikä se ole kuultavissa. Jokaisessa jäsenvaltiossa
ja useimmissa kaupungeissa on ihmisiä, jotka puhuvat muita kieliä kuin maan
virallista kieltä. Tällaisia voivat olla siirtolaisyhteisöjen kielet sekä alue- ja vähem-
mistökielet. Joitakin näistä kielistä saatetaan kuulla hyvin harvoin julkisesti, ja
niiden paikallisyhteisölle tuomaa ainutlaatuista kielellistä lisää muistetaan
harvoin. Näiden kielten puhujat muodostavat korvaamattoman kulttuurienvälisen
ja kielellisen resurssin ja toimivat esimerkkeinä, joista yksikieliset kansalaiset voivat
oppia paljon. Yhä useammat ihmiset hyödyntävät rajatonta Eurooppaa ja lähtevät
opiskelemaan, harjoittelemaan tai työskentelemään johonkin toiseen jäsenval-
tioon. Myös nämä ihmiset tuovat tärkeitä kieli- ja kansainvälisyystaitoja
yhteisöihin, joihin he asettuvat asumaan. On EU:n edun mukaista hyödyntää
lukuisten kaksi- ja kolmikielisten kansalaistensa taitoja ja kokemusta. Viranomaiset
voivat työllään tukea sitä, että näitä ihmisiä arvostetaan aiempaa enemmän ja
heidän osaamistaan hyödynnetään kouluissa, aikuiskoulutuskeskuksissa, kult-
tuurilaitoksissa ja työpaikoilla.

Ihmiset ovat halukkaampia aloittamaan kieltenopiskelun, jos he kuulevat sään-
nöllisesti eri kieliä. Joissakin jäsenvaltioissa esitetään harvoin vieraskielisiä
televisio-ohjelmia tai elokuvia, tai jos niitä esitetään, ne jälkiäänitetään eikä
tekstitetä, koska paikallismarkkinat vaativat jälkiäänitystä. Tutkimukset kuitenkin
osoittavat, että elokuvat ja televisio-ohjelmat voivat edistää ja helpottaa kielten
oppimista, jos ne esitetään alkukielisinä tekstitettyinä versioina eikä jälkiäänitet-
tyinä (35). Ohjelmien tekstittäminen on edullinen ja tehokas keino edistää
kielimyönteistä ympäristöä. Myös ystävyyskaupunkitoiminta voi olla keskeinen osa
paikallista kieltenoppimisjärjestelmää. Toiminnan yhteydessä kansalaiset voivat
opiskella ystävyyskaupunkinsa kieltä, ja se kannustaa heitä siihen. Euroopan
kielten teemavuosi osoitti, miten suuri vaikutus paikallisilla kielitempauksilla ja
muilla tapahtumilla voi olla.

Kielimyönteisissä yhteisöissä voidaan hyödyntää paremmin muiden kielten ja kult-
tuurien mahdollisuuksia näkyä ja kuulua kansalaisten elämässä ja näin edistää
tietoisuutta kielistä ja tehostaa oppimista.
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(35)
Ks. esim. Children's vocabulary
acquisition in a foreign
language through watching
subtitled TV programmes at
home,
(lasten vieraskielisten sanojen
oppiminen katsomalla
tekstitettyjä televisio-ohjelmia
kotona), C. M. Koolstra, Leiden
University, J. W. Beentjes,
University of Nijmegen.



3. Kieltenopiskelun aloittamisen edistäminen

Seuraava vaihe on edistää kieltenoppimismahdollisuuksien hyödyntämistä. Yli
puolet vain äidinkieltään osaavista katsoi, ettei heille olisi mitään hyötyä uuden
kielen oppimisesta. Neljännes eurooppalaisista uskoo, että kieltenopiskelu on liian
kallista tai ettei heillä ole ”kielipäätä”. Monien koulutusjärjestelmän ulkopuolelle
siirtyneiden korvaan kieltenopiskelu kalskahtaa ikävältä. He eivät näe sen tärkeyttä
elämässään eivätkä ymmärrä, millaisia uusia mahdollisuuksia se voi heille tarjota.
On tarpeen käsitellä tiedonpuutteeseen ja väärinymmärryksiin liittyviä seikkoja.

Euroopan kielten teemavuosi kuitenkin osoitti, että kansalaiset reagoivat myön-
teisesti kohdennettuun kannustukseen ja hyvään tiedotukseen kielten-
oppimisasioissa. On ratkaisevan tärkeää, että kaikki tahot hyödyntävät
teemavuoden työtä ja toteuttavat pysyviä lisätoimia, joilla lisätään kansalaisten
tietoisuutta kieltenoppimisen eduista ja joilla tarjotaan heille tilaisuus opetella
itse jotain kieltä.

4. Kielten oppimiseen liittyvän tarjonnan ja valikoiman parantaminen

Laajentumisen jälkeen Euroopan unionissa on lähes 500 miljoonaa kansalaista, ja
jokaisella on erilaiset kielenoppimistarpeet. Eurobarometri-tutkimus osoitti, että
virallisten rakenteiden ulkopuolella tapahtuvalle kieltenoppimiselle on paljon
enemmän kysyntää kuin tarjontaa. Vain 40 prosenttia kansalaisista ilmoitti, että
kielikurssitarjonta heidän alueellaan on hyvä, 30 prosenttia käyttäisi kielikeskusta,
jos sellainen olisi lähistöllä, ja 58 prosenttia on valmiita käyttämään jonkin verran
aikaa joka viikko vieraan kielen opiskeluun. Kävi myös ilmi, että tietoja ja neuvoja
kieltenopiskelusta on usein vaikea saada.

Kun ihmiset ovat päättäneet ryhtyä opiskelemaan uutta kieltä, heidän on voitava
löytää kodin läheltä (tai avoimen taikka etäopetusjärjestelmän kautta) opastusta
opiskelun aloittamisesta, tietoa tarjolla olevista kielistä ja kursseista (esim. aika,
paikka, opiskelutahti ja hinta). Kaikenikäisten kielenopiskelijoiden on voitava
hankkia tarvitsemansa kielitaito haluamillaan osa-alueilla, monissa enemmän tai
vähemmän puhutuissa kielissä. Tämä saattaa vaatia monilla paikkakunnilla uusia
palveluja, mutta mahdollisia kielenopetusresursseja ei nykyisellään hyödynnetä
täysimääräisesti. Kouluilla ja yliopistoilla on opettajia, kirjastoja ja laitteita, jotka
voitaisiin antaa laajemman käyttäjäkunnan käyttöön. Julkiset kirjastot voisivat
lisätä niiden kävijöiden määrää, jotka lainaavat kielivideoita, -kasetteja ja -levyjä
tai hyödyntävät Internetin kielenoppimispalveluita. Tätä kehitystä voivat edistää
nuoriso-, lähiö- ja kulttuurikeskukset, paikalliset oppimisverkot kuten ikäihmisten
yliopisto, työpaikkojen kieltenopetusjärjestelmät sekä aikuisopetuskeskukset.

Nämä eri mahdollisuudet on järjestettävä siten, että taataan synergiaedut.
Jokaisen yhteisön on etsittävä oma tapansa koordinoida kieltenopetustarjontaansa
ja tarjota tietoa ja resursseja paikallisen kieltenoppimissuunnitelman mukaisesti.
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V ESITETYT KYSYMYKSET

1. Miten Euroopan komissio voisi konkreettisesti auttaa jäsenvaltioita varmista-
maan, että kaikki kansalaiset kykenevät kommunikoimaan vähintään kahdella
kielellä äidinkielensä lisäksi, ja pääsemään siihen Barcelonan Eurooppa-neuvos-
tossa asetettuun tavoitteeseen, että opetetaan vähintään kahta vierasta kieltä
hyvin varhaisesta iästä? Miten kieltenopetuksen tarjontaa olisi muokattava
Euroopan tasolla? Miten nykyisiä välineitä voitaisiin hyödyntää parhaalla
mahdollisella tavalla?

2. Mitä Euroopan tason käytännön toimia voitaisiin toteuttaa opetettavan kieli-
valikoiman laajentamiseksi, jotta se kuvastaisi paremmin EU:n kielten kirjoa?

3. Kieltenopettaminen on ratkaisevan tärkeää, jotta kielten aseman edistäminen
onnistuisi. Millä uusilla tavoilla Euroopan komissio voisi auttaa jäsenvaltioita
parantamaan opettajankoulutuksen laatua ja lisäämään sen määrää sekä valvo-
maan kieltenopettajien opetuksen tehokkuutta?

4. Keskeisenä tavoitteena on kielitaidon arvioinnin selkeyttäminen. Miten
Euroopan komission olisi autettava jäsenvaltioita luomaan selkeä järjestelmä
kielitaidon tunnustamista ja todistusten antamista varten?

5. Tämän asiakirjan keskeisenä painopisteenä on Euroopan unionin kielellisen
monimuotoisuuden tärkeys. Millä tavoin EU voisi parhaiten sisällyttää alue- ja
vähemmistökielille, maahanmuuttajien kielille ja viittomakielille myönnettävät
tuet rajatylittäviin koulutuksen ja kulttuurin alan yhteistyöohjelmiinsa?

6. Millä tavoin Euroopan komissio voisi auttaa jäsenvaltioita edistämään
kielimyönteistä ympäristöä?

7. Jäsenvaltiot ovat avainasemassa, jos halutaan todella edistää kieltenoppimista
ja kielellistä monimuotoisuutta. Mitä toimia jäsenvaltioiden itse olisi toteutet-
tava tässä asiakirjassa esitetyissä asioissa?
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Toimintaohjelmaa valmistellessaan Euroopan komissio järjesti julkisen
kuulemiskierroksen, jossa kuultiin EU:n muita toimielimiä, jäsenvaltioiden minis-
teriöitä, lukuisia kansalaisyhteiskuntaa edustavia järjestöjä sekä tavallisia
kansalaisia. Tämä kuuleminen vastasi komission yleistä lähestymistapaa, jonka
mukaan kaikki asianomaiset otetaan mukaan päätöksentekoon ja vastuuvelvol-
lisuutta vahvistetaan.

Kuulemisen perustana oli valmisteluasiakirja Kieltenoppimisen ja kielellisen
monimuotoisuuden edistämistä koskeva kuuleminen (SEC(2002) 1234), joka
julkaistiin marraskuussa 2002. Asiakirja esitetään kokonaisuudessaan sivuilla
41–59. Sen tarkoituksena oli kannustaa sidosryhmäorganisaatioita ja yksi-
tyishenkilöitä ilmaisemaan näkemyksiään useista asiakirjassa yksilöidyistä aiheista
ja erityisesti seitsemästä keskeisestä kysymyksestä (ks. s. 59).

Kuulemisasiakirja oli saatavana sähköisesti kaikilla Euroopan unionin kielillä
joulukuun alusta 2002 helmikuun loppuun 2003 kestäneen kuulemisen ajan.

Kuulemismenettelyssä saatiin yli 300 vastausta. Euroopan komissio haluaa kiittää
kaikkia niitä organisaatioita ja yksityishenkilöitä, jotka esittivät kommentteja ja
ehdotuksia. Vastaukset analysoi riippumaton konsultti (European Language
Council), jonka päätelmät esitetään sivuilla 63–75.

Kuulemiskierroksen päätteeksi järjestettiin Brysselissä konferenssi 10. huhtikuuta
2002. Raportti konferenssista on Europa-palvelimella osoitteessa
http://europa.eu.int/comm/education/policies/lang/policy/conference/index_en.html
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VASTAUKSET KUULEMISEEN

Yleisesti ottaen vastauksissa kannatettiin selkeästi monikielisyyden etujen saat-
tamista Euroopan kaikkien kansalaisten ulottuville aloittamalla elinikäinen
kieltenopiskelu hyvin varhaisesta iästä lähtien. Laajasti katsottiin, että englannin
kieli ei yksin riitä. Usein tuotiin esiin sellaisten kansallisten ja EU:n ohjelmien
hyödyllisyys, joilla edistetään kieltenoppijoiden ja -opettajien liikkuvuutta sekä
muunlaisia kansalaisten keskinäisiä yhteyksiä. Myös tarve kieltenopetuksen laadun
parantamiseen tuotiin esiin. Osa vastaajista vaati tehokkaampia toimia, joilla taat-
taisiin kielitaitotodistusten antamismenettelyn selkeys. Yksimielisyyttä löytyi myös
siitä, että kunkin maan olisi tehtävä selvitys kielitarpeistaan ja määriteltävä oma
kielipolitiikkansa.

Vastaukset analysoi perusteellisesti puolueeton yhdistys European Language
Council, jonka tärkein tavoite on edistää Euroopan unionin sekä sen ulkopuolisten
kielten osaamista ja kulttuurien tuntemusta määrällisesti ja laadullisesti. Yhdis-
tyksen jäseneksi voivat päästä kaikki korkea-asteen oppilaitokset sekä kansalliset
ja kansainväliset yhdistykset, joilla on erityinen intressi kieliasioihin. Yhdistyksen
pysyvä sihteeristö sijaitsee Freie Universität Berlin -yliopistossa Saksassa.

Analyysi perustui kolmeen päätavoitteeseen:

kuulemisasiakirjassa esitettyihin seitsemään kysymykseen annettujen
vastausten analysointi, luokittelu ja yhdistäminen

tärkeimpien johtopäätösten laatiminen vastaajan tyypin mukaan

saatujen vastausten luonteen ja merkittävyyden sekä kuulemismenettelyn
yleinen arviointi.

Tulokset esitetään seuraavilla sivuilla toimintasuunnitelman pääotsakkeiden
mukaisesti. Yksityishenkilöiden ja organisaatioiden vastaukset eritellään tarvit-
taessa.
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Äidinkielen lisäksi kaksi vierasta kieltä

Vastauksissaan kysymykseen, kuinka voidaan varmistaa, että kaikki kansalaiset
kykenevät kommunikoimaan vähintään kahdella kielellä äidinkielensä lisäksi, sekä
yksityishenkilöt että organisaatiot katsoivat, että kieltenoppimisen aloittaminen
jo varhaisella iällä on tärkeää. Keskeinen suositus on kieltenopiskelun uusien opin-
tosuunnitelmien kehittäminen.

Konkreettisia suosituksia ei annettu siitä, miten kieltenopetuksen tarjontaa olisi
muokattava Euroopan tasolla. Yksityishenkilöt olivat huolissaan siitä, että jäsen-
valtiot eivät kykene toteuttamaan kielipolitiikkaa kielten parempaan
kouluopetukseen pääsemiseksi.

Kuulemisasiakirjassa kysyttiin myös sitä, miten nykyisiä välineitä voitaisiin
hyödyntää parhaalla mahdollisella tavalla, jotta voidaan varmistaa kyky kommu-
nikoida vähintään kahdella kielellä äidinkielen lisäksi. Yksityishenkilöt tiedustelivat
uusista liikkuvuusohjelmista ja kuvasivat yksityiskohtaisesti sitä, miten kiel-
tenoppiminen voitaisiin sisällyttää näihin ohjelmiin. Vastaajat eivät tienneet, että
tällaisia ohjelmia on jo käynnissä Euroopan tasolla.

Käytännön toimet opetettavan kielivalikoiman laajentamiseksi

Yksityishenkilöt ja organisaatiot korostivat vastauksissaan yksimielisesti elinikäisen
kieltenoppimisen tärkeyttä opetettavan kielivalikoiman laajentamisen perustana.
Useat yksityishenkilöt esittivät myös siirtolaisten kielille uutta asemaa. Kieliva-
likoiman ei tulisi sisältää vain suuria eurooppalaisia kieliä vaan myös alue- ja
vähemmistökieliä.
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Opettajankoulutuksen laadun parantaminen ja määrän lisääminen

Kuulemisasiakirjassa kysyttiin, millä tavoin Euroopan komissio voisi auttaa jäsen-
valtioita parantamaan opettajankoulutuksen laatua ja lisäämään sen määrää.
Yksityishenkilöt ja organisaatiot esittivät vastauksissaan eurooppalaisen kiel-
tenopettajan profiilin kehittämistä. Kyseiset vastaajat ehdottivat myös
kieltenopettajakoulutuksen arviointijärjestelmän käyttöönottoa EU:n tasolla.
Suurimpina huolenaiheina olivat kieltenopettajien ammatillinen peruskoulutus ja
täydennyskoulutus.

Kielitaidon validointia ja todistusten antamista koskeva järjestelmä

Yksityishenkilöt katsoivat, etteivät kielitaitotodistusten antamista koskevat
kansalliset järjestelmät olleet tarkoituksenmukaisia. He vaativat kielitaidon vali-
dointia koskevan eurooppalaisen rakenteen kehittämistä. Organisaatioiden
toimittamien vastausten keskeisenä suosituksena oli tiedon levittäminen euroop-
palaisesta kielisalkusta. Ne esittivät myös Euroopan neuvoston ja Euroopan
komission tiiviimpää yhteistyötä.
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Yleistä

Enemmistö vastaajista kannattaa selkeästi kielellisen monimuotoisuuden peri-
aatetta. Yksityishenkilöt ehdottivat, että kansallisessa kielikoulutuspolitiikassa on
korostettava aktiivisemmin eurooppalaista ulottuvuutta. Euroopan unionin olisi
rahoitettava enemmän kieltenoppimiseen liittyviä innovatiivisia hankkeita.

Järjestöjen mukaan kielten opiskelu olisi sisällytettävä yleiseksi tavoitteeksi
kaikkiin EU:n koulutusohjelmiin. Yhtenä avainasiana järjestöille oli myös ”kielineu-
vostojen” (Language Councils) perustaminen jäsenvaltioihin.

Alue- ja vähemmistökielten sekä maahanmuuttajien kielten ja viit-
tomakielten integroiminen

Yksityishenkilöt ja organisaatiot vaativat yksimielisesti vahvempaa asemaa
vähemmän käytetyille kielille sekä alue- ja vähemmistökielille kieltenopetuksessa.
Yksityishenkilöt korostivat maahanmuuttajien kielten tärkeyttä ja esittivät, että
nämä kielet ovat merkittäviä monikielisten viestintätaitojen kannalta ja että ne
olisi sisällytettävä koulujen opetussuunnitelmiin.

Organisaatiot kehottivat sisällyttämään alue- ja vähemmistökielten tutkimuksen
kaikkiin asianomaisiin yhteisön toimintaohjelmiin. Neljä järjestöä ehdotti lisäksi
erityisen EU-ohjelman toimintalinjan luomista alue- ja vähemmistökielille.

Miten kehittää kieltenoppimista

Yksityishenkilöt ehdottivat uuden kielipolitiikan kehittämistä ja nykyisen kielipoli-
tiikan tarkistamista jäsenvaltioiden tasolla. Organisaatiot pyysivät Euroopan
komissiota kannustamaan jäsenvaltioita kartoittamaan kielitarpeensa. Euroopan
komission olisi myös autettava jäsenvaltioita kehittämään kielipolitiikkaa eri-
tyistarpeidensa mukaisesti. Kolme organisaatiota kehotti nimeämään kansallisia
kielipromoottoreita, jotka opastaisivat viranomaisia monikielisyyden laajan
hyväksynnän saavuttamisessa.
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AVAINKOHTIA

Saaduissa vastauksissa esiintyivät seuraavat avainkohdat:

• monikielisyyden ja Euroopan kielellisen monimuotoisuuden periaatteiden laaja
kannatus

• vähemmän käytettyjen sekä alue- ja vähemmistökielten aseman vahvista-
minen

• uuden kielipolitiikan kehittäminen ja nykyisen kielipolitiikan tarkistaminen
jäsenvaltioiden tasolla

• vieraiden kielten oppiminen varhaisesta iästä lähtien

• vaihto- ja liikkuvuusohjelmien lisääminen

• kieltenopettajakoulutuksen parantaminen

• Euroopan laajuisten laatuvaatimusten käyttöönotto kieltenopetuksessa.

67

O S A 3



YLEISTÄ

Yksityishenkilöt

1. Kieltenoppiminen pienestä pitäen on tärkeää.

2. Parannetaan kieltenopettajakoulutusta eurooppalaisten laatunormien avulla.

3. Kehitetään (edelleen) kielikoulutuspolitiikkaa jäsenvaltioiden tasolla
kieltenoppimisen edistämiseksi.

4. Tietoisuutta Euroopan kielellisestä ja kulttuurisesta monimuotoisuudesta
voitaisiin lisätä kieltenopettamista ja oppimista koskevilla uusilla
pilottiohjelmilla.

5. Vahvistetaan vähemmän käytettyjen sekä alue- ja vähemmistökielten asemaa
kieltenopetuksessa.

Organisaatiot

1. Kieltenoppiminen pienestä pitäen on tärkeää.

2. Kielellinen monimuotoisuus on yksi Euroopan yhdentymisen pääperiaatteista.

3. Laaditaan eurooppalainen kieltenopettajaprofiili ja yhteisiä eurooppalaisia
opettajankoulutusohjelmia.

4. Euroopan komission olisi tuettava jäsenvaltioita kieltenopettajien
koulutusstrategioiden kehittämisessä.

5. Tarvitaan kieltenoppimista koskeva eurooppalainen monivuotinen
toimintasuunnitelma.
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KYSYMYS 1

Miten Euroopan komissio voisi konkreettisesti auttaa jäsenvaltioita varmista-
maan, että kaikki kansalaiset kykenevät kommunikoimaan vähintään kahdella
kielellä äidinkielensä lisäksi, ja pääsemään siihen Barcelonan Eurooppa-
neuvostossa asetettuun tavoitteeseen, että opetetaan vähintään kahta
vierasta kieltä hyvin varhaisesta iästä? Miten kieltenopetuksen tarjontaa olisi
muokattava Euroopan tasolla? Miten nykyisiä välineitä voitaisiin hyödyntää
parhaalla mahdollisella tavalla?

Yksityishenkilöt

1. Kieltenoppiminen pienestä pitäen on tärkeää.

2. Lisätään tietoisuutta kielellisestä ja kulttuurisesta monimuotoisuudesta
tukemalla eurooppalaisia ohjelmia kieltenoppimisen alalla.

3. Otetaan käyttöön kieltenopiskelua koskevat uudet koulujen
opetussuunnitelmat.

4. Edistetään vaihto-ohjelmia.

5. Luodaan uusia liikkuvuusohjelmia opiskelijoille.

6. Painotetaan enemmän kielten tutkimushankkeita.

7. Kielellinen monimuotoisuus on tärkeää Euroopan yhdentymiselle.

8. Yksi laajasti käytetty kieli, Lingua franca, on tarpeellinen Euroopassa.

Organisaatiot

1. Kieltenoppiminen pienestä pitäen on tärkeää.

2. Usean kielen luku- ja kirjoitustaito on tärkeä taito työelämässä.

3. Kielellinen monimuotoisuus on tärkeää Euroopan yhdentymisessä.

4. Euroopan komission olisi tiedotettava laajentumisen aiheuttamista
kielellisistä tarpeista.

5. Kehitetään kieltenopiskelua koskevat uudet koulujen opetussuunnitelmat.
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KYSYMYS 2

Mitä Euroopan tason käytännön toimia voitaisiin toteuttaa opetettavan kieli-
valikoiman laajentamiseksi, jotta se kuvastaisi paremmin EU:n kielten kirjoa?

Yksityishenkilöt

1. Elinikäinen kieltenoppiminen on tärkeää.

2. Maahanmuuttajien kielten uusi asema olisi tunnustettava.

3. Vähemmistökielistä ja vähemmän käytetyistä kielistä olisi tiedotettava
enemmän.

4. Kehitetään uusi kielipolitiikka kansallisella tasolla.

5. Lisätään kieltenopetusta korkea-asteen oppilaitoksissa.

Organisaatiot

1. Elinikäinen kieltenoppiminen on tärkeää.

2. Opetetaan vähintään kahta vierasta kieltä varhaisesta iästä lähtien.

3. On käynnistettävä erityisiä EU-ohjelmia, joilla tuetaan vieraiden kielten
yhdistelmien kehittämistä kouluissa.
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KYSYMYS 3

Kieltenopettaminen on ratkaisevan tärkeää, jotta kielten aseman edistäminen
onnistuisi. Millä uusilla tavoilla Euroopan komissio voisi auttaa jäsenvaltioita
parantamaan opettajankoulutuksen laatua ja lisäämään sen määrää sekä
valvomaan kieltenopettajien opetuksen tehokkuutta?

Yksityishenkilöt

1. Kieltenopettajakoulutuksessa tarvitaan EU:n laajuinen arviointijärjestelmä.

2. Laaditaan eurooppalainen kieltenopettajaprofiili.

3. Tarvitaan lisää avustavia kieltenopettajia.

4. Korkea-asteen koulutuksen kansallisilla laadunvarmistusjärjestelmillä olisi
arvioitava kielikoulutusta muilla koulutusasteilla.

5. Asetetaan kieltenopettajien ammatillinen peruskoulutus ja täydennyskoulutus
etusijalle.

6. Pyritään lisäämään kieltenopettajien ammatin arvostusta.

Organisaatiot

1. Kieltenopettajakoulutuksen laatua on parannettava ja määrää lisättävä.

2. Laaditaan eurooppalainen kieltenopettajaprofiili ja yhteisiä eurooppalaisia
opettajankoulutusohjelmia.

3. Euroopan komission olisi tuettava jäsenvaltioita kieltenopettajien
koulutusstrategioiden kehittämisessä.
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KYSYMYS 4

Keskeisenä tavoitteena on kielitaidon arvioinnin selkeyttäminen. Miten
Euroopan komission olisi autettava jäsenvaltioita luomaan selkeä järjestelmä
kielitaidon tunnustamista ja todistusten antamista varten?

Yksityishenkilöt

1. Tietoisuus siitä, että kansalliset todistuksen antamista koskevat järjestelmät
eivät ole käytännöllisiä.

2. Vaaditaan kielitaidon tunnustamista koskevaa eurooppalaista rakennetta.

3. Vaaditaan selkeämpiä arviointiperusteita kielitaitotodistusten antamisessa.

4. Tarvitaan uusia verkkopohjaisia kielitestejä.

Organisaatiot

1. Eurooppalaisesta kielisalkusta olisi tiedotettava.

2. Euroopan neuvoston ja Euroopan komission yhteistyötä olisi lisättävä.
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KYSYMYS 5

Tämän asiakirjan keskeisenä painopisteenä on Euroopan unionin kielellisen
monimuotoisuuden tärkeys. Millä tavoin EU voisi parhaiten sisällyttää alue-
ja vähemmistökielille, maahanmuuttajien kielille ja viittomakielille myönnet-
tävät tuet rajatylittäviin koulutuksen ja kulttuurin alan yhteistyöohjelmiinsa?

Yksityishenkilöt

1. Vahvistetaan vähemmän käytettyjen sekä alue- ja vähemmistökielten asemaa
kieltenopetuksessa.

2. Vähemmistökielten mukaan ottamiselle on ”demokraattinen tarve”.

3. Maahanmuuttajien kielet olisi nähtävä hyödyllisinä kieltenopetuksen
kannalta, ja ne olisi sisällytettävä kieltenopetukseen kouluissa.

4. Vähemmistökielten tulkkien ja kielenkääntäjien määrää olisi lisättävä.

5. Yksi kansainvälinen kieli, kuten esperanto, on tarpeellinen.

Organisaatiot

1. Vahvistetaan vähemmän käytettyjen sekä alue- ja vähemmistökielten asemaa
kieltenopetuksessa.

2. Alue- ja vähemmistökielten tutkimus olisi sisällytettävä kaikkiin asianomaisiin
eurooppalaisiin toimintaohjelmiin.

3. Alue- ja vähemmistökielten asemaa koskevia yhteisön ja jäsenvaltioiden
säännöksiä olisi muutettava.

4. Luodaan erityinen EU-ohjelman toimintalinja alue- ja vähemmistökielille.
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KYSYMYS 6

Millä tavoin Euroopan komissio voisi auttaa jäsenvaltioita edistämään
kielimyönteistä ympäristöä?

Yksityishenkilöt

1. Rahoitetaan innovatiivisia kieltenoppimishankkeita.

2. Lähetetään ohjelmia monikielisillä tv-kanavilla.

3. Kulttuurinen monimuotoisuus on tärkeää.

4. Elokuvat tekstitetään.

5. Investoidaan kulttuurialan toimintaohjelmiin.

6. Arvioidaan tulkkien ja kielenkääntäjien koulutusta.

7. Kieltenopiskelu on tärkeä tehtävä elinikäisessä oppimisessa.

Organisaatiot

1. Kieltenopiskelun edistäminen olisi sisällytettävä yleiseksi tavoitteeksi kaikkiin
EU:n koulutusohjelmiin.

2. Perustetaan ”kielineuvostoja” (Language Councils) jäsenvaltioihin.

3. Kehitetään eurooppalainen monivuotinen toimintasuunnitelma.

4. Luodaan sähköinen foorumi – kieliportaali – olennaisten tietojen ja
käytäntöjen levittämiseen.
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KYSYMYS 7

Jäsenvaltiot ovat avainasemassa, jos halutaan todella edistää kieltenoppimista
ja kielellistä monimuotoisuutta. Mitä toimia jäsenvaltioiden itse olisi toteutet-
tava tässä asiakirjassa esitetyissä asioissa?

Yksityishenkilöt

1. Lisätään tietoisuutta Euroopan kielellisestä ja kulttuurisesta
monimuotoisuudesta.

2. Arvioidaan nykyiset kielitaitotodistuksen antamista koskevat järjestelmät.

3. Edistetään liikkuvuutta.

4. Kehitetään uusia kielipolitiikkoja jäsenvaltioiden tasolla.

5. Käynnistetään uusia opettajankoulutusohjelmia.

6. Tutkitaan kielten oppimista.

7. Kehitetään uutta kieltenoppimismateriaalia.

Organisaatiot

1. Euroopan komission olisi kannustettava jäsenvaltioita kartoittamaan
kielitarpeensa.

2. Euroopan komission olisi autettava jäsenvaltioita kehittämään kielipolitiikkaa
erityistarpeidensa mukaisesti.

3. Euroopan komission ja jäsenvaltioiden olisi nimettävä kansallisia
kielipromoottoreita, jotka opastaisivat viranomaisia monikielisyyden laajan
hyväksynnän saavuttamisessa.
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L I I T E

EU:n verkkosivut:
kielet yleissivistävässä ja
ammatillisessa koulutuksessa

Liite



Seuraavasta verkkosivujen luettelosta voi olla hyötyä lisätietojen
hankkimisessa.

Koulutuksen ja kulttuurin pääosasto

> http://europa.eu.int/comm/education/index_en.html

Verkkosivulle on koottu tietoa komission toiminnasta seuraavilla aloilla:
yleissivistävä koulutus, ammatillinen koulutus, nuoriso, tiedotusvälineet ja
kulttuuri.

> http://europa.eu.int/comm/education/lang/languages/langmin/langmin_fi.html

Alue- ja vähemmistökielet

Sokrates-ohjelman Comenius-osa ja Sokrates-ohjelman Lingua-osa

> http://europa.eu.int/comm/education/programmes/socrates/comenius/index_en.html

Verkkosivulla esitellään kaikki ohjelmat yleissivistävän koulutuksen alalla
(Comenius) mukaan luettuina koulujen kieliohjelmat, Comenius-ohjelman
apulaisopettajaharjoittelut ja avustukset vieraiden kielten opettajille.

> http://europa.eu.int/comm/education/programmes/socrates/lingua/
lingua2_en.html

Lingua 1 ja 2 -toimet: kieltenoppimisen edistäminen ja kieltenopetusvä-
lineiden kehittäminen

> http://europa.eu.int/comm/education/policies/lang/funding/
comenius_en.html

Luettelo tärkeimmistä kieltenopettajien koulutushankkeista, joita tuetaan
Sokrates-ohjelman Comenius-osasta

> http://europa.eu.int/comm/education/programmes/socrates/
download_en.html

Sokrates-ohjelman hakuopas, tarjouspyyntö ja hakulomakkeet
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Kielten opiskelu

> http://europa.eu.int/comm/education/policies/lang/languages/index_fi.html

Euroopan unionin  yhdellätoista virallisella kielellä laadittu verkkosivu sisältää:
• perustiedot Euroopan unionissa puhutuista kielistä,
• vinkkejä ja perusteita kieltenopiskeluun,
• yksityiskohdat kaikista EU-ohjelmista, joilla edistetään kieltenopettamista

ja -opiskelua kaikilla yleissivistävän ja ammatillisen koulutuksen aloilla.

> http://europa.eu.int/comm/education/policies/lang/awareness/label_en.html

Kielihankkeille myönnettävä eurooppalainen laatuleima

> http://europa.eu.int/comm/education/policies/lang/innov/index_en.html

Innovatiivinen kielten oppiminen

> http://www.linguanet-europa.org/y2/

Lingu@net Europa on monikielinen virtuaalinen tietokeskus, jolla tuetaan
vieraiden kielten opettamista. Sen avulla tuotetaan tietoa laadultaan
varmistetuista eurooppalaisista ja maailmanlaajuisista online-resursseista,
jotka liittyvät jonkin vieraan nykykielen opettamiseen ja opiskeluun.
Lingu@net Europa sisältää myös linkkejä kyseisiin resursseihin.

Sisällön ja kielen integroitu opetus

> http://www.clilcompendium.com

> http://www.euro.fee.be/
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