
 

Scene ja opetussuunnitelman 

perusteet 

Scene on englannin A-oppimäärän sarja, joka toteuttaa valtakunnallisia opetus-

suunnitelman 2016 perusteita.  

 

Scene-sarjan parissa oppilas kokee aitoja onnistumisen elämyksiä ja oppimisen 

iloa. Hän löytää omia kiinnostuksen kohteitaan tukevia ja itselleen merkitykselli-

siä sisältöjä. Hän oppii tunnistamaan omat vahvuutensa ja heikkoutensa kielen 

oppijana. Kielitaito kehittyy vuorovaikutuksessa toisten kanssa. Scenessä eriyttä-

minen on helppoa. Materiaalista löytyy tekemistä kaiken tasoisille oppilaille. Mo-

nipuoliset tehtävät antavat ideoita ja mahdollisuuksia muiden aineiden kanssa 

tehtävään yhteistyöhön.  

 

Scenen pedagogiset periaatteet 
 

(L = Laaja-alaisen oppimisen tavoitteet, T = A-oppimäärän opetuksen tavoitteet 

vuosiluokilla 7–9) 

 

Scenen tekstien lähtökohtana on autenttisuus. Tekstityypit ovat monipuolisia, ja 

teksteissä esiintyvät oikeat, aidot henkilöt. Käytetty englanti on heidän omaa 

englantiaan. (L4; T1–3, T8–9) 

 

Scenen monipuoliset ja eritasoiset tehtävät sekä itse- ja vertaisarvioinnit auttavat 

oppilasta asettamaan tavoitteita ja tunnistamaan ja valitsemaan hänelle itselleen 

sopivat tavat oppia. (Oppimiskäsitys; L1; T4–5) 

 

Action! ja Go Online -tehtävät ohjaavat oppilaat kirjan ulkopuolisen, autenttisen 

materiaalin pariin. Tietoa haetaan eri lähteistä ja opitaan sen kriittistä tarkaste-

lua. (L1, L2, L4, L5; T1–3, T9–10) 

 

Ryhmässä, parin kanssa tai yksin tehtävät projektit kehittävät oppilaiden vuoro-

vaikutus- ja ongelmanratkaisutaitoja. Projekteja tehdessä myös vastuun ottami-

nen itsestä ja toisista sekä ajanhallintataidot kehittyvät. Projektit voidaan tuottaa 



monissa eri muodoissa, käyttäen sellaisia välineitä joihin koulu tarjoaa mahdolli-

suuden ja jotka opettaja näkee tarkoituksenmukaisiksi. (Oppimiskäsitys; L1, L3, 

L4, L5, L6; T4–5, T9–10) 

 

Sanaston ja keskustelufraasien opiskelussa oppilas valitsee ennen kaikkea itsel-

leen merkitykselliset ja hyödylliset sanat ja sanonnat ja harjoittelee erityisesti 

niitä. (L1, L4; T4–5, T7, T10) 

 

Kieliopin opetus lähtee kielen käyttämisestä ja vuorovaikutuksesta. Oppilasta oh-

jataan havaitsemaan säännönmukaisuuksia ja sen kautta hän oppii käyttämään 

kieltä luonnollisesti ja oikein. (L1; T1–5, T10) 

 

Kielialueen kulttuuri on Scenessä tiivisti läsnä kaikkialla. Oppilaita ohjataan pe-

rehtymään monipuolisesti englanninkieliseen maailmaan ja sen kulttuuriin. Oppi-

laiden oman elinympäristön moninaisuus korostuu, ja heitä ohjataan tunnista-

maan oma kulttuurinen taustansa ja vertaamaan sitä ympäröivään maailmaan. 

(L2; T1–3, T8) 

 

Scenen tehtävät ohjaavat oppilaita ilmaisemaan itseään paitsi kirjallisesti ja sa-

nallisesti, myös kuvan, liikkeen ja muun sanattoman viestinnän avulla. Mielikuvi-

tuksen käyttö on aina sallittua! (L2; T4, T6–8, T10) 

 

Oppimisympäristöt ja työtavat 

 
Sceneä voi käyttää monenlaisilla resursseilla ja monella eri tavalla. Harjoituksissa 

voi sujuvasti hyödyntää niin vihkoa kuin sähköisiä työkaluja. Digitaaliset materi-

aalit tarjoavat opettajan ja oppilaan käyttöön valmiin, monipuolisen kokonaisuu-

den. 

 

Scenen tarjoamat työtavat vastaavan uuden OPS:n oppimiskäsitystä. Oppilas on 

oman oppimisensa subjekti ja omistaja, jota ohjataan löytämään itseään kiinnos-

tavia sisältöjä ja tuottamaan kieltä monin eri tavoin vuorovaikutuksessa muiden 

kanssa. 

 

Arviointi 

 
Scenen arviointimateriaali kattaa monipuolisesti kielitaidon eri osa-alueet. Mate-

riaali sisältää eritasoisia tehtäviä kirjan teksteistä, teemasanastoista, keskustelu-

tilanteista ja rakenteista. Tehtävissä on huomioitu eriyttäminen, viestinnällisyys 

ja kulttuurin tuntemus. 

 

Scene kannustaa opettajaa hyödyntämään itse- ja vertaisarviointia osana arvioin-

nin kokonaisuutta. Itse- ja vertaisarviointi on integroitu harjoituskirjan tehtäviin, 

ja se on tehty oppilaalle mahdollisimman helpoksi ja sujuvaksi. 


