
1

ATELJEE JA  
OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 2016

Ateljee on B2-venäjän oppimateriaalikokonaisuus, joka perustuu uusimpiin kielen oppimista  
ja opettamista koskeviin näkemyksiin ja menetelmällisiin ratkaisuihin. Sen taustalla on 
dialoginen kieli- ja oppimiskäsitys, jonka mukaan kielen omaksumisen perusta on kielellinen 
vuorovaikutus.

Ateljee vastaa osallistuvien ja eri viestintävälineitä hyödyntävien nuorten tarpeisiin ja 
avaa heille ajanmukaisen, toiminnallisen ja omakohtaisen väylän venäjän kielen käyttö-
taitoon ja venäläiseen kulttuuriin.

Ateljee toteuttaa valtakunnallisia opetussuunnitelman 2016 perusteita.

Ateljee 1:n rakenne ja sisältö

Ateljeessa on kolme opiskelujaksoa, joista kukin koostuu kolmesta aihekokonaisuudesta:

Ateljee 1

Minä ja lähipiirini
1. Kyrilliset kirjaimet
2. Tässä olen minä
3. Tässä ovat perheeni ja ystäväni

Minä ja lähiympäristöni
4. Kaunokirjaimet
5. Tämä on asuinalueeni
6. Minun päiväni

Minä ja kokemusmaailmani
7. Tässä on kouluni
8. Kiinnostuksen kohteeni
9. Minun matkojani

Opiskelujaksossa opitaan
lukemaan kyrillisillä kirjaimilla kirjoitettua tekstiä
kertomaan perustiedot itsestä
kertomaan perheestä ja ystävistä

Opiskelujaksossa opitaan
kyrilliset kaunokirjaimet
kertomaan asuinpaikasta
kertomaan tavallisesta päivästä

Opiskelujaksossa opitaan
kertomaan koulusta
kertomaan harrastuksista
kertomaan matkoista

Kielitieto
Käyttöpohjaisia kielioppisääntöjä kielitietopaloina, opettajan kielitietopuhetta, yhteen-
vetoja ja harjoituksia vuorovaikutusmalleissa esiintyneistä kielen rakenteista.

Käyttösanasto
Omakohtaista kielenkäyttöä tukeva aihepiirisanasto ja sanojen taivutussäännöt.
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Opettajan digitaalinen aineisto
Opettajan digitaalinen aineisto sisältää tehtäviä, ehdotuksia opetuksen toteuttamisesta  
ja työtavoista sekä tarkemman kuvauksen oppimateriaalin pedagogisista periaatteista 
(taitopedagogiikka). 

Aineisto tukee opettajia paikallisen opetussuunnitelman laatimisessa ja sen toteuttamisessa.

Ateljeen pedagogiset periaatteet ja välineet

L = laaja-alaisen oppimisen tavoitteet, T = B2-oppimäärän opetuksen tavoitteet

Oppiminen toimintana ja tekemisenä
Ateljeessa oppiminen on toimintaa ja yhdessä tekemistä, omakohtaista kielen käyttöä ja 
kielellisten tehtävien parissa työskentelyä, toisilta oppimista ja oman osaamisen jakamista. 
(L1, T3)

Opiskelu kiinnostuksen ja tarpeiden mukaan
Opiskelu Ateljeessa alkaa kyrillisistä kirjaimista. Ateljee on suunniteltu niin, että kyrilliikka-
kokonaisuuden jälkeen eri aihekokonaisuudet voi opiskella opiskelijoiden kiinnostuksen ja 
tarpeiden mukaan myös muussa kuin numerojärjestyksessä.

Ateljeessa vuorovaikutus on merkityksellistä, ja opiskelija osallistuu siihen omana itsenään.

Kyrilliikkaosion jälkeen aihekokonaisuudet voidaan opiskella myös opiskelijoiden kiinnos-
tuksen ja tarpeiden mukaisessa järjestyksessä. (L1)

Kyrilliikkaosio
Kyrilliikkaosiossa ensisijaisena tavoitteena on oppia lukemaan kyrillisillä kirjaimilla kirjoi-
tettua tekstiä. Lukemista lähestytään kuulemisen ja hahmottamisen kautta. Tämä valmistaa 
opiskelijaa venäläisen tekstin lukemiseen, kehittää oikeaa ääntämystä ja helpottaa sana-
painon oppimista.

Alusta lähtien opiskelussa käytetään erilaisia viestintävälineitä ja kirjoitetaan tietokoneella. 
Käsin kirjoitettaessa käytetään ensisijaisesti tekstausta. (L1, L3, L4, L5, T5, T7)

Esimerkkisanat ja tehtävät koostuvat pääasiassa lainasanoista, mutta ne tutustuttavat 
opiskelijat alustavasti myös vuorovaikutuksessa tarvittaviin pikkusanoihin ja yksinkertaisiin 
fraaseihin, kuten esimerkiksi ”En ymmärrä”, ”Voisitteko toistaa”, ”Olkaa hyvä”. (L2, T4, T5)

Lukemaan opiskeltaessa käsitys venäjän kielestä alkaa ”kehkeytyä”: tiedostetaan esi-
merkiksi kieliopillisen suvun olemassaolo ja tunnistetaan eri sanaluokkia. (L1, L2, T1)

Opettaja vuorovaikutuksen mallina ja ohjaajana
Opettaja johtaa ryhmänsä toimintaa ja vuorovaikutusta, on samalla ryhmän jäsen sekä 
kielen käytön ja vuorovaikutuksen malli. (T3)

Vuorovaikutusmallit
Ateljee rakentuu vuorovaikutusmalleista: dialogeista, keskustelukysymyksistä ja vastausvaih-
toehtoista. Mallit liittyvät aihekokonaisuuden kielenkäyttötilanteisiin. Vuorovaikutusmalleihin 
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on rakennettu sisään tehtävät, joiden avulla kehitetään kuuntelutaitoja, lukemista, ääntä-
mystä ja puhumista sekä kielitietoutta. (L2, T3, T5, T6)

Korvien avaaminen venäjälle
Aihepiireihin kuuluviin käyttötilanteisiin ja vuorovaikutusmalleihin tutustutaan aina ensin 
 kuulon kautta. Luontevaan ääntämiseen, intonaatioon ja rytmiin totutaan alusta lähtien. 
Oikea ääntäminen ja intonaatio opitaan kuuntelemalla, toistamalla ja jäljittelemällä.   
(L2, T3, T6, T7)

Sanasto on kielitaidon perusta
Ateljee ohjaa opiskelijaa hyödyntämään tarjolla olevia kielenkäytön malleja, laajen-
tamaan omia kielellisiä keinojaan ja kartuttamaan sanojen, sanaketjujen ja fraasien  
varastoaan. (L2, L4, T5, T6, T7)

Teemasanat
Teemasanat ovat vuorovaikutusmalleihin liittyviä sanoja ja lausekkeita, joilla tehtäviin  
tuodaan omakohtaisuus. Teemasanojen opettelu kehittää samalla lukutaitoa, sanojen  
hahmottamista kokonaisuuksina ja erilaisia lukustrategioita, erityisesti skannausta ja  
silmäilyä. (L4, T3, T6)

Käyttösanasto
Aihepiireittäin koottu ja laajennettu suomi-venäjä-sanasto sanojen taivutussääntöineen 
tukee opiskelijoiden omakohtaista kielenkäyttöä. (L1, L2, L3, T1, T2, T7)

Keskustelusanat ja muut vuorovaikutusta edistävät keinot
Ateljeessa opiskelijat tehdään tietoisiksi keskustelusanoista, viestintästrategioista ja muista 
vuorovaikutusta edistävistä keinoista ja totutetaan käyttämään niitä. Jokaisen aihekoko-
naisuuden päättää Kielen kierrättäminen -osio, joka koostuu aihekokonaisuuteen liittyvistä, 
kokoavista tehtävistä. Viestintästrategiat ovat osa näitä kierrättämistehtäviä. (L2, L4, T1, 
T2, T3, T4, T5)

Opetus ja opiskelu on käyttö- ja tehtäväperusteista
Ateljeessa opiskelijoita tuetaan alusta lähtien käyttämään oppimaansa kieltä: tunnistami-
sesta ja ymmärtämisestä edetään avustettuun käyttöön ja vähitellen itsenäiseen toimintaan.

Opiskelijoille annetaan ensin kielen käytön malli ja sitten tehtävän avulla luodaan aito 
kielenkäyttötarve, jolloin he pääsevät heti hiomaan omaa ilmaisuaan vuorovaikutuksessa 
toisten kanssa. (L1, L2, T2, T3, T6)

Tehtävät ovat opetuksen ja opiskelun perusyksikköjä
Tehtävillä on aina tavoite sekä relevantti temaattinen ja osallistava sisältö. Niillä opettaja 
ohjaa opiskelijoita kohti opiskelulle asetettua taitotasoa. Ateljeessa tehtävät, samoin kuin 
pelit ja niiden käyttöohjeet ovat opettajan digitaalisessa aineistossa. Näin opettaja pystyy 
ylläpitämään opiskelijoiden uteliaisuutta ja mielenkiintoa kielen opiskelua kohtaan ja  
tuomaan opiskeluun yllätyksellisyyttä ja ajankohtaisuutta. (L1, T1,T3, T6, T7)

Tehtävä on aina viestinnällinen ja toiminnallinen
Tehtävät lähtevät opiskelijalle tutusta aihepiiristä ja hänen omasta kokemuksestaan.  
Oppitunneilla kieli on tässä ja nyt, opiskelijoiden omana. Tehtävän suorittaminen oppi-
tunnilla on opiskelijoiden yhteinen ponnistus. Tehtävät kehittävät johdonmukaisesti opis-
kelijan taitoa käyttää kieltä, kielitajua sekä kieli- ja kulttuuritietoisuutta. (L2, T1, T3, T7)
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Ota selvää -tehtävät
Tehtävät houkuttelevat opiskelijat oppikirjan ja koulun ulkopuolelle venäjän kielen käytön 
pariin. Opiskelijat pääsevät tutkimaan erilaisia tekstejä siellä, missä ne sijaitsevat ja missä 
ne elävät. (L4, L5, T6, T7)

Venäläiset puhuvat -tehtävät
Tehtävät ovat kuuntelutehtäviä, jotka eivät perustu käsikirjoitukseen. Tehtävissä Suomessa  
asuvat venäläiset kertovat opiskelluista aiheista venäjäksi. Ne antavat malleja, joiden 
avulla opiskelijat kehittävät omia puhe- ja esiintymistaitojaan. (L2, T1, T5, T6, T7)

Kotitehtävät
Jokaisessa aihekokonaisuudessa on oma Kotitehtävät-osio, johon niin opettaja kuin  
opiskelijakin voivat lisätä omia tehtäviä. Kotitehtävät vahvistavat taitoa käyttää sanoja, 
lausekkeita,  fraaseja ja rakenteita ja valmistavat opiskelijaa osallistumaan tunnilla  
vuoro vaikukseen omana itsenään. Kotitehtävät totuttavat säännölliseen ja pitkäjänteiseen 
omatoimiseen työskentelyyn kielen parissa. (L1, L3, T2)

Kielen kierrättämistehtävät
Kierrättämistehtävät ovat aihekokonaisuuteen liittyviä kokoavia suullisia ja kirjallisia  
tehtäviä, joilla tuetaan opiskelijan kehittymistä itsenäisenä kielen käyttäjänä. Tehtävät 
sopivat myös kertaamiseen ja opiskelujakson loppukokeeseen valmistautumiseen.  
(L1, L2, L4, T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7)

Käsitys kielen kulttuurista ja kielen rakenteesta kehkeytyy

Kulttuuritieto
Kulttuuriin tutustuminen kulkee kielen käytön rinnalla; mitä on tiedettävä tapakulttuurista, 
ihmisistä, yhteiskunnasta ja taiteesta oivaltaakseen ja huomatakseen asioita ja ilmiöitä, 
ymmärtääkseen näkemäänsä ja kuulemaansa ja osatakseen toimia kielenkäyttötilanteissa 
kohteliaana nuorena. (L2, T1, T5)

Opettajan aineistossa on tietoja oppikirjan kuvista, ehdotuksia opiskelujaksoon sopivasta 
musiikista, taideteoksista, lauluista. Aineistossa esitellään suomeksi ilmestyneitä yleistajuisia 
teoksia ja artikkeleita, joista niin opettaja kuin opiskelijakin voivat saada lisätietoa venä-
jän kielestä ja venäläisestä kulttuurista. (L4, T2, L2)

Kielitieto
Kielen rakenteiden opiskelu on tavoitteellista taitoharjoittelua, ja niitä opitaan sekä käytön 
kautta että kootusti. Opiskelijoita ohjataan huomaamaan kielessä toistuvia samankaltai-
suuksia ja johdonmukaisuuksia, mutta myös eroja. Sanojen taivutusta opiskellaan suhteessa 
opittuun sanastoon, ja taivutussäännöt kuvataan käyttölähtöisesti. (L1, L2, T1, T2)

Arviointi tukee oppimista
Arviointi on opettajan ja opiskelijan yhteinen taitojen kehittymistä tukeva väline. Opiskeli-
jat tutustutetaan arviointimenetelmiin ja -kriteereihin opiskelun alussa, ja heidät totutetaan 
seuraamaan ja arvioimaan omaa edistymistään. Kotitehtävät ja monipuoliset arviointi-
välineet tukevat johdonmukaisesti opiskelijan kasvua itsenäiseksi ja omatoimiseksi oppijaksi 
ja kulloisenkin taitonsa käyttäjiksi. (L1, L3, T2)

Arviointivälineet
Ateljeessa käytetään seuraavia arviointivälineitä: arviointikriteerit, opiskelijoiden toisilleen 
laatimat testit, vertaisarviointi, itsearviointi jokaisen aihekokonaisuuden lopussa, tuotosten 
arviointi opiskelujakson aikana ja kielitaitokoe opiskelujakson lopussa. (L1, L3, T2)


