
VARHENNETTU KIELTENOPETUS –
KIELTEN OPETUKSEN JA OPETTAJANKOULUTUKSEN 

KEHITTÄMINEN
Early teaching of foreign languages –

Developing language teaching and teacher education



VIESTEJÄ JA TOIVEITA VARHENNETUN 
KIELTENOPETUKSEN TÄYDENNYSKOULUTUKSEEN

• Lähetä toiveita tai ehdotuksia koskien varhennettua 
kieltenopetusta tai varhennetun kieltenopetuksen 
täydennyskoulutusta Twitterissä:

#kieltenopetoivoo
TAI
@VarpunenUniHel



PEDAGOGISIA MALLEJA
VARHENNETTUUN KIELTENOPETUKSEEN
• Luodaan uusia toimintamalleja tutkimusperustaisesti, 

oppilaslähtöisesti ja yhteisöllisesti

• Yhteistyössä eri sidosryhmien kanssa

• Hyödynnetään kotimaisia ja kansainvälisiä hyviä käytäntöjä ja 
toimintamalleja



UUTTA TIETOA TUTKIMUKSEN KAUTTA

• Vahvistetaan uusimman opetuksen ja tutkimustiedon 
hyödyntämistä opettajankoulutuksessa ja 
täydennyskoulutuksessa

• Tehdään tutkimusta varhennetusta kieltenopetuksesta

• Vahvistetaan opettajien ammatillisen 
osaamisen tutkimusperustaisuutta



TÄYDENNYSKOULUTUS x 2
• Aloitus- ja päätösseminaarit, lähiopetusta, webinaareja, 

verkkotyöskentelyä, ohjausta

• Oma kehittämistehtävä tutoropettajuuteen liittyen

• Luodaan tietokanta hyvistä käytänteistä ja materiaaleista

• Materiaalipankki julkaistaan loppuseminaarissa

• Loppuseminaari yhdistää opettajaopiskelijat, opettajat ja
sidosryhmät



TUTOROPETTAJIEN KOULUTUS

• Yhteistyötä aineenopettajien ja luokanopettajien välillä

• Opettajat kouluttautuvat alueellisiksi tutoropettajiksi
• mentoroivat alueellaan viittä opettajaa/koulua 

• jakavat tietojaan verkon välityksellä

• toimivat varhennetun opetuksen pedagogisena tukena



KEHITETÄÄN KIELTENOPETTAJIEN KOULUTUSTA

• Tuotetaan alueellisia ja valtakunnallisia malleja 
kieltenopettajien ammatillisen osaamisen
suunnitelmalliseen kehittämiseen

• Tuetaan opettajien peruskoulutuksesta 
ja täydennyskoulutuksesta muodostuvaa kokonaisuutta



Early teaching of foreign languages –
Developing language teaching and teacher education

This project develops pedagogical models for early language teaching in 
cooperation with teacher education, teacher training schools, schools and 
municipalities providing basic education, as well as other stakeholders.
The aim of the project is to enable language teachers and student teachers to 
create new models for early language teaching in research-based, student-
centred and cooperative ways.
The project seeks to increase the utilisation of recent best practices and models at 
the national and international levels.
In addition, the project produces regional and national models for the systematic 
development of language teachers’ professional know-how.
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