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Opetushallitus etsii uusia lukion suullisen koepankin tehtävien laatijoita 
 
Lukion suullisen kielitaidon koepankin tehtävänlaadintamaraton 
Opetushallitus, Hakaniemenranta 6 
pe 26.10.2012 klo 15-20 
la 27.10.2012 klo 9-17 
 
Opetushallituksen 20.5.2009 antamien määräysten 10/011/2009 ja 11/011/2009 mukaisesti vieraiden 
kielten syventävä kurssi 8 ja B1-oppimäärän syventävä kurssi 7 sekä toisen kotimaisen kielen A-
oppimäärän syventävä kurssi 7, B1-oppimäärän syventävä kurssi 6 ja äidinkielenomaisen oppimäärän 
syventävä kurssi 7 muuttuivat suullisen kielitaidon kurssiksi 1.8.2010. Nyt koepankki on ollut avoinna kaksi 
vuotta, ja uusia tehtäviä laaditaan jatkuvasti. 
 
Etsimme osallistujia Opetushallituksen järjestämään koepankin tehtävänlaadintamaratoniin 26.-27. 
lokakuuta. Tapahtuma alkaa perjantain koulutusjaksolla, ja lauantaina teemme tehtäviä, kommentoimme 
ristiin eri kielten tehtäviä ja kokoamme tehtäväpaketteja. Tapahtuma on vuonna 2012 kokeiluluontoinen, 
mutta siitä on tarkoitus muokata vuosittainen koulutus- ja tehtävänlaadintatapaaminen. Etsimme laatijoita 
kaikkiin kieliin (englanti, espanja, ruotsi, saksa, venäjä, ranska, suomi). Laatijoiden tulee ensisijaisesti olla 
lukion kielten opettajia, jotka ovat opettaneet myös tätä uusimuotoista suullista kurssia. 
 
Kouluttajina ja tehtävien kommentoijina toimivat Jyväskylän yliopiston Soveltavan kielentutkimuksen 
keskuksen tutkijat Sari Ahola ja Henna Tossavainen, joiden ala on kielitaidon arviointi. 
 
Opetushallitus tarjoaa ruuat ja pääkaupungin ulkopuolelta osallistuville matkakulut sekä yöpymisen. 
Tehtävänlaadinnasta maksetaan palkkio, joka on arviolta noin 500e viikonlopun työn osalta. 
 
Etsimme noin 20 uutta laatijaa. Jos ilmoittautuneita on huomattavasti enemmän, annamme etusijan niille, 
joiden kielivalikoima palvelee kokonaisuutta parhaiten. Maratoniin toivotetaan tervetulleiksi myös 
aikaisemmin tehtäviä laatineet. Työkieli on suomi. 
 
Ilmoittaudu heti, mutta viimeistään 7.10.2012 opetusneuvos Anu Halvarille (anu.halvari@oph.fi). Kerro 
- missä lukiossa opetat, 
- mitä kieliä ja kursseja pääsääntöisesti opetat, 
- mitä kieliä itse osaat ja 
- minkälaista suullisen kielitaidon arvioinnin kokemusta sinulla on, sekä 
- pystytkö ottamaan mukaasi oman kannettavan, jossa on nettiyhteysvalmius ja word-yhteensopiva 
tekstinkäsittelyohjelma, ja onko sinulla valmius toimia riittävän jouhevasti TVT-ympäristössä. 
 
Samaa kieltä opettavien/osaavien kohdalla etusijan saa aikaisemmin ilmoittautunut. 
 
Tervetuloa kehittämään lukion suullisen kielitaidon koepankkia sekä suomalaista lukiota! 
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