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Uusien opetussuunnitelmien tavoitteet 

laajasti

 ministeriön ja oppilaitosten tavoitteita: 

 tutkivan oppimisen periaatteet, 

 tutkimuksellinen ote,

 projektiluontoisuus,

 tiimityöskentely, 

 monialaiset tiimit, 

 yrityselämän kontaktit, 

 yrittäjähenkisyys, 

 Tavoitteena kouluttaa aktiivisia toimijoita, jotka ottavat vastuuta 

omasta opiskelustaan, työstään ja yhteisöstään 



Tavoitteiden soveltaminen englantilaisessa 

filologiassa (Uusi opetussuunnitelma 2015-2017)

 Kieltenopiskelun yleensä luullaan olevan samanlaista kuin koulussa.

 Meillä lähtökohta on, että esim. kielioppia ja muita kielitaitokursseja ei enää 

tarvita samassa määrin, vaan kielitaito kehittyy erilaisiin sisältöihin 

keskittyvien kurssien myötä.

 Erityisesti painotetaan tilannesidonnaista kielenkäyttöä (esim. minkälaista 

kieltä käytetään akateemisissa ja formaaleissa diskursseissa, minkälaista 

kielenkäyttö on vapaamuotoisissa tilanteissa, jne.).  

 Käyttöteoriamme pohjaa sosiokulttuuriseen ja –konstruktiiviseen teoriaan, 

joka näkee kielenoppimisen aktiivisena ja merkityksellisenä osallistumisena 

erilaiseen toimintaan. 

 Lähtökohta ja ideologia näkyvät kurssien sisällöissä ja tavoitteissa.



Taustaa englantilaisen filologian 

opinnoista

 Aineopinnoissa ja syventävissä on paljon valinnaisia kursseja, koska 

valmistuvien ammattiprofiilit ovat monenlaisia.

 Kielenopettajia tulee paljon, mutta hyvin monenlaisiin työtehtäviin ja –

ympäristöihin (esim. yrityksiin, aikuisopetukseen, projekti- ja hallintotehtäviin). 

 Myös ’ei-opettajille’ ovat samat tehtävät auki; kirjo on laaja, joten pitää olla 

monenlaisia taitoja huomioivaa ja kehittävää opetusta. 

 Opiskelijalla on hyvä olla mahdollisuus räätälöidä oman 

asiantuntijuutensa polku.



Englantilaisen filologian kurssien 

työmuodot

 Moninaisia: perinteisiä sekä aktiivisia, osallistuttavia luentoja; pienryhmiä; teknologian 
hyödyntämistä; verkkotyötiloja; projektityöskentelyä; lukupiirejä; työelämäyhteistyötä; jne. 

 Esimerkkejä kursseista:

 Content Writing for the Games Industry – pelifirmojen kanssa yhteistyössä toteutettava kurssi 

 Language and Learning – opiskelijat voivat osallistua tutkimuksen tekemiseen, 
yhteistyöprojekteja esim. koulujen ja yritysten kanssa (nyt Pudasjärven lukio ja omaan 
pelihistoriaan liittyen toteutettava tapahtuma) 

 Project-based Language Work – työelämälähtöisiä yksilöllisiä projekteja, kääntämistä, 
kielenhuoltoa, yksityisopetusta, jne. 

 kirjallisuuden ja kulttuurin tutkimuksen kursseilla toteutetaan mielenkiintoisia projekteja, 
opiskelijaesityksiä, vierailevia luennoitsijoita yhteistyössä mm. Irish Festival –tapahtuman 
tiimoilta. 

 Vuorovaikutuksen tutkimuksen kursseilla tutustutaan mm. videoaineiston keräämiseen, 
käsittelyyn ja analysointiin. Tiimityöskentely on usein sisäänrakennettuna käytettävissä 
menetelmissä (mm. keskusteluanalyysi & nexus analyysi).



Mitä opiskelijalta odotetaan?

 Opiskelijoilta odotetaan aktiivista osallistumista (mm. palautteen antaminen 

ja vastaanottaminen).

 Vuorovaikutustaitoja hiotaan erinäisien tehtävien avulla pitkin matkaa. 

 Oman opintopolun ja samalla urapolun suunnittelu, eli vastuun ottaminen 

omasta toiminnasta.



Yhteenveto

 Mielikuvat englannin opiskelusta on usein virheellinen: kieltenopiskelun yleensä luullaan 
olevan samanlaista kuin koulussa

 Englannin opiskelu on muuttunut vuosien ja vuosikymmenien myötä

 Nykyinen opetussuunnitelma on ministeriön ja oppilaitosten tavoitteiden mukainen: tutkivan 
oppimisen periaatteet, tutkimuksellinen ote, projektiluontoisuus, tiimityöskentely, monialaiset 
tiimit, yrityselämän kontaktit, yrittäjähenkisyys, 

 Englantilaisen filologian kurssit on nykyisin suunniteltu näitä periaatteita noudattaen

 Opettajakunta ei välttämättä kosketuksissa nykyopetussuunnitelman sisällön tai 
menetelmien kanssa, kuinka voisivatkaan välittää tietoa: täydennyskoulutus opettajille voisi 
olla tähän yksi ratkaisu

 Yhteistyötä (esim. juuri SUJUVA-hankkeen kaltainen yhteistyö) opetuskuntien välillä: esim. 
yhteiset ruohonjuuritason projektit olisivat tehokkaimpia

 Kohti korkeakouluopintoja –kurssin kaltaisia siltoja (luennot oli mainittu, mikä antaa ehkä 
yksipuolisen kuvan yo:n menetelmistä; menetelmät ja kurssitarjonta on moninaista)

 TOPIK: kouluttaa kaikkia muita kuin engl.fil. opiskelijoita, vastuu on suuri


