CLIL- Vieraskielisen opetuksen
täydennyskoulutusohjelma (7 op),
kevät 2012
Tampereen yliopiston Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö sekä
Kasvatustieteiden yksikkö järjestävät keväällä 2012 vieraskielisen opetuksen
(ns. CLIL-opetus) täydennyskoulutuskurssin. Se on suunnattu luokan- ja
aineenopettajille,
jotka
työskentelevät
tai
aikovat
työskennellä
monikulttuurisessa kouluympäristössä ja opettavat (ensisijaisesti) englannin
kielellä.
Koulutuksen tarkoituksena on tukea opettajan kielellisiä ja pedagogisia
valmiuksia opettaa omia oppiaineitaan vieraalla kielellä sekä kehittää
taitojaan kohdata eri taustoista tulevia monikulttuurisia oppilaita.
Koulutus keskittyy CLIL-pedagogiikkaan ja se on jaettu kuuteen osaalueeseen (ks. Ohjelma). Kurssin ohjaajina toimivat alaan perehtyneet
asiantuntijat. Kieli- ja monikulttuurisuustaitojen parantamisen ohella
koulutuksen tavoitteena on luoda eri puolilla maata vieraalla kielellä
opettavien opettajien välille verkosto, joka toimii yhteydenpitokanavana ja
joka tarjoaa vertaistukea CLIL-opettajan päivittäiseen työhön.
Kurssiin liittyy myös osallistujien itsenäisesti suorittama CLIL-opetuksen
observointiosuus.
Kurssi on VESO-kelpoinen

Aikataulu
Koulutusohjelmaan sisältyy sekä kontaktiopetusta että itsenäistä
työskentelyä. Kontaktiopetus koostuu kolmesta perjantai-iltana ja lauantaina
järjestettävästä moduulista keväällä 2012. Kurssin kokonaiskesto on 30
tuntia.
Kouluttajat
Pirjo Mikkola, KT, ohjaava CLIL-luokanopettaja, opettajankouluttaja,
Turun normaalikoulu/Turun yliopisto
Leila Kääntä, FT, tutkijatohtori/Jyväskylän yliopisto
Kim Haataja, FT, dosentti, tutkimuskoordinaattori/Tampereen yliopisto
Miika Lehtovaara, KM, luokanopettaja/Tammelan koulu
Tarja Folland, FK, englannin lehtori, opetusharjoittelun ohjaaja/
Tampereen normaalikoulu, Tampereen yliopisto
Raquel Benmergui, FM, lehtori/Tampereen yliopisto
Ilmoittautuminen
Täydennyskoulutus on suunnattu CLIL-opetusta antaville tai sitä aloittaville
opettajille. Koulutukseen otetaan 20 osallistujaa ilmoittautumisjärjestyksessä.
Kurssin osallistujilta toivotaan taitavaa englannin kielen perustasoa.
Ilmoittautuminen osoitteessa: www.uta.fi/kielipalvelut. Ilmoittautumisaika
päättyy 16.3.2012.
Hinta
Koulutus on Opetushallituksen tukemaa ja siten osallistujille maksutonta.
Osallistujat huolehtivat itse matka- ja majoitusjärjestelyistään ja -kustannuksistaan.
Lisätietoja
Lisätietoja antaa Anneli Sorkio, projektipäällikkö/Kielipalvelut
Puh. 040 190 1289
Sähköposti:anneli.sorkio@uta.fi
www.uta.fi/kielipalvelut

Ohjelma

Moduuli I – 30-31.3.2012
30.3. Perjantai-ilta (4 h) klo 16-20
CLIL-oppilaan kohtaaminen
CLIL-opettajaksi kasvaminen
31.3. Lauantai (6 h) klo 9-15
Luokkahuonediskurssi

Moduuli II – 27-28.4.2012
27.4. Perjantai-ilta (4 h) klo 16-20
Teknologian hyödyntäminen CLIL-opetuksessa ja -opettajankoulutuksessa
28.4. Lauantai (6 h) klo 9-15
Oppimateriaaliworkshop

Moduuli III - 25-26.5.2012
25.5. Perjantai-ilta (4 h) klo 16-20
Oppilaiden arviointi
26.5. Lauantai (6 h) klo 9-15
Kieli ja CLIL
Erikoissanasto
Vuorovaikutustaidot

