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Verkostoituminen: Yhteistyö koulun sisällä:

- varhaiskasvatus                       - opetuksen järjestäminen ja 

- perusopetus                               yhteiset opetuskäytänteet

- lukio                                             koulunjohtaja / rehtori

- koulunkäynnin ohjaajat                luokanopettaja

- aamu- ja iltapäivätoiminta            aineenopettaja

- musiikkiopisto                              erityisopettaja

- SPR                                             koulunkäynnin ohjaaja

→ Jokainen kasvattaja ja opettaja on myös kielen opettaja                                       

→ Oppiaineen ydinaines – Sisällöstä strategiaopetukseen

→ Kulttuuritietoinen lähestymistapa oppimisen tukena

Arviointi:

• Pyrkimys yhtenäiseen arviointikulttuuriin

• Välitodistuksista luopuminen → Oppimiskeskustelut

• Kolmikanta: itsearviointi, huoltajan näkemys, opettajien arvio

• S2-todistuspohjien laatiminen kevätlukukaudella 2020

→ Jatkuvaa, monipuolista, kielitietoista

→ Kannustavaa

→ Realistista

→ Omaa osaamista avaavaa

→ Uusia tavoitteita asettavaa

→ Minä oppijana; osallisuus ja omaan oppimiseen vaikuttaminen

→ Oikea-aikaisen tuen mahdollistavaa

Yhtenäistä toimintakulttuuria rakentamassa

Yhteisen tieto- ja materiaalipankin luominen
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Naantali maailmankartalla –hankkeeseen ja Naantalin arviointityöryhmään 

osallistuneita yhteistyöstä kiittäen. 

Keskeisenä tavoitteena on verkostoitumisen, tiedon jakamisen ja vertais-

tuen avulla luoda yhtenäinen pohja naantalilaiselle kieli- ja kulttuuri-

tietoiselle opetukselle ja arvioinnille.

Hankkeen kolme keskeistä kehittämiskohdetta ovat:

1. Opetus- ja kasvatushenkilöstön yhteisen tieto- ja materiaalipankin 

luominen

2. Verkostoituminen ja yhteisen toimintakulttuurin rakentaminen

3. Arvioinnin kehittäminen

Kehittämishankkeen tavoitteet

Omaan kehittämishankkeeseeni liittyvä verkostoituminen alkoi syksyllä 

2018 osana muita hankkeita. Eri hankkeisiin osallistuminen laajensi 

perspektiiviä ja mahdollisti kieli- ja kulttuuritietoisen näkökulman esillä 

pitämisen. Verkostoitumisen ansiosta Naantalissa järjestettiin 

ensimmäisen kerran aiheeseen liittyvä veso -työpaja, jonka 

järjestämisestä vastasin. Työpajaan osallistui 34 henkeä, mikä kertoo 

mielenkiinnosta aihetta kohtaan. Haastattelemani erityisopettajat kokivat 

kaipaavansa lisää tietoa ja monikieliselle oppijalle suunnattua 

opetusmateriaalia. Tietoa ja materiaalia on internetistä löydettävissä 

runsaasti, mutta se on sirpaloitunutta ja vaatii asiaan perehtymistä. Kieli-

ja kulttuuritietoisuus joutuu aiheena kilpailemaan monen muun asian 

kanssa ajankäytöstä. Naantalissa kieli- ja kulttuuritietoinen kehittämistyö 

on saatu alkuun, mutta paljon on vielä työtä yhteisten ja toimivien 

käytänteiden muodostumiseksi. Verkostoituminen tukee yhteisen 

toimintakulttuurin rakentumista, mutta muutos vie aikaa.

Yhteenveto

Kieli- ja kulttuuritietoinen opetus on nostettu Opetussuunnitelman perus-

teissa 2014 selkeästi esille. Se on opetusta läpäisevä periaate ja pedago-

ginen ajattelumalli, jonka tulee käytännössä näkyä kaikessa toiminnassa. 

Kieli- ja kulttuuritietoisessa opetuksessa annetaan tilaa kaikille oppilaan 

käyttämille kielille; kieli on oppimisen väline ja kohde.

Naantalissa monikielisten lasten ja nuorten määrä on hiljalleen kasvussa 

ja monikielisen oppilaan kohtaaminen koskettaa nyt useampia kasvattajia 

ja opettajia. Lähikouluperiaatteen mukaisesti jokaisen päiväkodin ja 

koulun henkilökunnan on tarpeen olla näistä asioista perillä. Uutena 

asiana se herättää hämmennystä ja kysymyksiä. Miten huomioida eri 

lähtökohdista ja kielitaustoista ponnistavat lapset ja nuoret? Mistä löytää 

opetusmateriaalia? Kuka opettaa ja miten kohdentaa tuki? Mistä etsiä ja 

löytää tietoa?

Lähtökohta


