
   

Oivaltava oppiminen ja arviointi 

kieltenopetuksessa 8.2.2018 – 8.9.2018 
 

Oivaltava oppiminen auttaa ymmärtämään, mikä oppimisessa ja opettamisessa on keskeistä. 
Miten oppia itse parhaiten ja miten auttaa muita oppimaan? 

Miten herättää kiinnostus ja motivoida? 
 
Tavoitteet: 

- Uuden opetussuunnitelman ja laaja-alaisten tavoitteiden siirtäminen arjen opetustyöhön 
- Oivaltavan oppimisen mallin soveltaminen kieltenopetuksessa 
- Arviointi- ja opetuskäytäntöjen kehittäminen 
- Materiaalipankin rakentaminen opettajien yhteiseen käyttöön 

 
Työtavat 

- Koulutuspäivät ja -työpajat 
- Itsenäinen opiskelu sekä yhdessä oppiminen verkkoalustalla – alustan esittelyn löydät täältä. 
- Clanedin oppimisalusta mahdollistaa aktiivisen yhteisöllisen työskentelyn ja tiedonrakentelun 

koulutuspäivien sisältöjen kanssa. Kouluttajat sekä opettajat voivat jakaa materiaalia alustalle, johon 
voidaan yhdessä tutustua, keskustella ja kehittää eteenpäin. Oppimisalusta on erittäin selkeä ja 
helppokäyttöinen, johon voi kirjautua jo olemassa olevilla tunnuksilla (esim. Microsoft).  

 
Kohderyhmä: 

- Perusopetuksen (kielten)opettajat ja rehtorit 
- Koulutukseen ovat tervetulleita myös muut kuin Turun perusopetuksen opettajat. 
- Huom! Paikkoja kurssilla rajoitetusti, joten toimithan ripeästi ilmoittautumisen kanssa 

 
 
 
Koulutuksen järjestäjä: ELE Finland Oy, joka tuottaa korkealaatuista oppimistieteisiin perustuvaa koulutusta, 
arviointia ja julkaisuja yhteistyössä Turun sivistystoimen Kielitietoisesti kouluissa –hankkeen kanssa.  
 
Aikataulu: 
 

- lähiopetuspäivät ja -tapaamiset 
o Aloitustapaaminen: to 8.2. klo 15–17, Datacity Lemminkäisenkatu 14-18B 
o koulutuspäivä I: ti 27.2. 9-15,  
o koulutuspäivä II: pe 27.4. klo 9-15 
o koulutuspäivä III: elokuu/syyskuu 2018 klo 9-15 

- Lisäksi verkko-opiskelua oman innostuksen mukaan n. 5h/kk tai halutessaan enemmän 
 
 
Lisätietoja: Juho Makkonen ja Satu Koistinen (juho.makkonen@ele.fi ; satu.koistinen@turku.fi) 
 
Ilmoittautuminen 4.2. mennessä 
  

https://www.youtube.com/watch?v=QJhgqw8zY3Y
https://claned.com/
http://www.ele.fi/
http://blog.edu.turku.fi/kieko
mailto:juho.makkonen@ele.fi
mailto:satu.koistinen@turku.fi
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd0yURVWV7OyCm4XrI32s8rZ5zJRI6OPSDnjmiHSRTLa7kyNQ/viewform?usp=sf_link


   

 
 
Koulutus on suunniteltu professori Kirsti Longan kehittämän oivaltavan oppimisen mallin (Oivaltava Oppiminen, 
Lonka, K., 2015, Otava) mukaiseksi. Mallissa hyödynnetään ja otetaan huomioon monipuolisesti aktivoivat ja 
vuorovaikutteiset oppimis- ja opetusmenetelmät, niiden keskeisimmät työvälineet, vaiheet sekä oppimiseen 
liittyvät tunteet ja motivaatiotilat. Malli on kuvattu alla olevassa kaaviossa. 
 

 
 
Kouluttajat: 
 

- Kirsti Lonka, kasvatuspsykologian professori, HY,  
- Taina Arkimo, opettaja, Viikin Normaalikoulu 
- Najat Ouakrim-Soivio, tutkijatohtori, HY 
- Minna Huotilainen, kasvatustieteen professori,HY  
- Juho Makkonen, projektipäällikkö ELE Finland Oy  

 

- Keskiössä ovat kuitenkin koulutukseen osallistuvat opettajat! 
 
 

 

Tervetuloa mukaan oivaltamaan! 

https://kirstilonka.fi/
http://blogs.helsinki.fi/historiallis-yhteiskunnallinen-kasvatus/henkilot/najat-ouakrim-soivio-2/
https://tuhat.helsinki.fi/portal/fi/person/huotilai
http://www.ele.fi/people.html

