
Kotikansainvälisyyden hyvä käytäntö 

 

Käytännön nimi Kieliopetuksen organisointi 

Kohderyhmät/osallistujat Oppilaitoksen opiskelijat 

Tavoitteet Kieli- ja kulttuuriosaamisen kehittäminen 

Hyvän käytännön kuvaus: 

• toiminnan kuvaus 

FinKoEdu-verkosto on aloittanut tarjoamaan vuonna 2021 korean kielen 
ja kulttuurin opetusta. Etelä-Korean osalta verkosto valitsi näkökulmaksi 
k-popin, sillä musiikki motivoi opiskelemaan kieltä ja toisaalta luo 
yhteisen, kiinnostavan näkökulman opetukseen.  
 
Ensimmäisenä vaiheena oli sopivan opettajan etsiminen. Suosittelemme 
kysymään esimerkiksi suurlähetystöiltä, kansalais- ja työväenopistoilta ja 
erilaisilta kulttuuriyhdistyksiltä suosituksia sopivista opettajista. 
Opettajakandidaattien haastatteluun kannattaa panostaa, jotta tulee 
selville, soveltuuko opettaja ammatillisen koulutuksen kontekstiin. 
Esimerkiksi kielioppi ja kirjallinen työskentelytapa ei välttämättä motivoi, 
mutta käytäntöön heti sovellettava oppiminen ja yhdessä harjoittelu ovat 
puolestaan kiinnostavampia tapoja. Opetuskokonaisuuden pituus on 
hyvä olla kohtuullisen lyhyt, ja kokonaisuuden jälkeen kiinnostuneet 
voivat jatkaa mahdollisesti seuraavaan opetuskokonaisuuteen. 
Suosittelemme suunnittelemaan myös kielen oppimisen jatkuvuutta. 
Kokemuksemme mukaan hyödyllistä on, että opetusta on tiheästi (esim. 
kaksi kertaa viikossa), mutta lyhyitä aikoja kerrallaan (esim. yksi tunti). 
 
Jos opetus toteutetaan verkkoalustalla, ryhmäkoko on hyvä olla 
mahdollisimman pieni, jotta jokaisen osallistujan aktiivinen 
osallistuminen mahdollistuu. Koimme, että 8 opiskelijaa ryhmässä on 
hyvä määrä verkkototeutuksissa. 

Ketkä osallistuvat 
suunnitteluun, toteutukseen 
ja arviointiin? 

Yhteyshenkilö oppilaitoksesta (esim. kv-koordinaattori), joka on 
yhteydessä opettajaan ja koordinoi käytännön järjestelyjä, kuten 
opetuksen markkinointia ja viestintää. Kielen opettaja suunnittelee, 
toteuttaa ja arvioi toteutuksen. Arvioinnin osalta oppilaitoksen opettajilla 
(esim. yto-opettajat) on keskeinen rooli, sillä he tietävät mihin 
saavutetun osaamisen voi opinnollistaa. 

Resurssit (aika, 
kustannukset, muut resurssit 
kuten viestintä jne.) 

Opettajan palkkakustannukset sekä yhteyshenkilön käyttämä aika 
koordinointityöhön. 

Miten opettajat ja opiskelijat 
motivoidaan mukaan? 

Kieli- ja kulttuuriosaamisen kehittäminen, tutustuminen toisiin 
opiskelijoihin, jotka ovat kiinnostuneita aiheesta, kyseisen aiheen 
alakulttuurin / yhteisön kanssa kommunikointi ja ymmärryksen 
lisääntyminen. 

Miten toiminnan 
onnistumista mitataan? 

Osaamisen kehittymistä voidaan mitata opinnollistamisen ja 
saavutettujen osaamispisteiden kautta. Opiskelijoiden mielipiteet ja 
kiinnostus jatkaa kielen oppimista ovat myös hyviä onnistumisen 
mittareita. 

Miten kotikansainvälisyyden 
käytäntö on opinnollistettu 
tai tunnustettu tutkintoon? 

Saavutettu osaaminen voidaan opinnollistaa tutkintoon esimerkiksi taide 
ja luova ilmaisu -tutkinnon osaan tai kieli,- kulttuuri- tai 
kansainvälisyysosaamiseen liittyviin opintoihin. 



Lisätietoja (esim. linkki 
materiaaliin, kokemukseen 
tai raporttiin) 

https://finvet.fi/fi/finkoedu/ajankohtaista/692-lisaeae-mahdollisuuksia-
osallistua-suosittuun-k-poppiin-keskittyvaeaen-opetukseen 
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