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parantaa digitaalisen  
kieltenopetuksen osaamista

rohkaista kieltenopettajia  
käyttämään digitaalisia  
opiskelu- ja arviointityökaluja

kehittää eurooppalaisella 
tasolla tietopohja sosiaalisiin 
ja henkilökohtaisiin taitoihin 
tukeutuvien digitaitojen ke-
hittämiseksi

tukea kieltenopettajien 
työllistymistä ja jatkuvaa 
oppimista digitalisoituvassa 
maailmassa

tukea taitojen seurantaa niin 
yksilöllisellä kuin koulutuksen 
tarjoajien tasolla

Projektin tuotos 1:  
KANSAINVÄLINEN RAPORTTI
Kansainvälinen raportti kielten motivaatiosta digitaaliseen 
kieltenopetukseen ja sen rajoituksista sekä digityökalujen 
käytöstä kieltenopetuksessa. Lisäksi raportti sisältää 
esimerkkejä parhaista käytännöistä.

Projektin tuotos 2:  
VERKKOKURSSI
Kehitämme kieltenopettajien tarpeita vastaavan 
verkkokurssin uusien opetustaitojen ja -metodologioiden 
hankkimiseksi. Se sisältää videoita ja itsereflektiotehtäviä 
henkilökohtaisista, sosiaalisista ja digitaalisista taidoista 
digitaalisessa kieltenopetuksessa.

Kehitämme verkkopohjaisen arviointityökalun, jolla 
kieltenopettajat voivat arvioida verkkokurssilla hank-
kiamiaan digitaalisia, sosiaalisia ja henkilökohtaisia taitojaan.

Projektin tuotos 3: 
VERKKOARVIOINTITYÖKALU

Jotta kieltenopettajat, kouluttajat ja muut kiinnostuneet 
pystyvät käyttämään arviointityökalua parhaalla mah-
dollisella tavalla, luomme VALMENNA VALMENTAJAA 
-OPPAAN DIGITAALISESTA ARVIOINNISTA. Lisäksi opas 
tukee kielen oppijoita oman edistymisen arvioinnissa. 

Projektin tuotos 4: 
OPAS VERKKOARVIOINTITYÖKALUN 
KÄYTÖSTÄ

Nykymaailmassa niin covid-19 -pandemian tuomien 
haasteiden kuin aikaan ja paikkaan sitomattomien 
opiskelumahdollisuuksien kysynnän vuoksi on 
mahdollisuus välittää tietoa verkkopohjaisesti erityisen 
tärkeää. Siksi kehitämme kuusi moduulia sisältävän 
MOOCin kieltenopettajien digitaalisten, henkilökohtaisten ja 
sosiaalisten taitojen kehittämiseen.

Projektin tuotos 5: 
MOOC

“Fit 4 Digital Linguistic Education” -projekti tähtää 
eurooppalaisen tietopohjan luomiseen kieltenopetta-
jille ja tarjota eurooppalaisella aikuiskoulutuskentällä 
verkkopohjainen arviointityökalu. 

Projektilla pyritään osaamista laajentamalla kehit-
tämään kieltenopettajien opetustaitoja. Kehitettävät 
opiskelumateriaalit käsittelevät digitaalisia, sosiaalisia 
ja henkilökohtaisia taitoja.


