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TieVie-hanke 2001-02
Saksan kieli

Ritva Huurtomaa

Ritva Huurtomaa 5.9.20022

Tavoitteet

• suunnitella ja toteuttaa verkkokurssina saksan 
kieliopin oppimiseen ja harjoittelemiseen innostava 
kokonaisuus saksan opintojaan aloittavia 
ekonomiopiskelijoita (ns. 0-alkajia) varten

• tarjota opiskelijoille mahdollisuus perinteisen 
lähiopetuksen ohessa itseohjautuvasti syventää 
kielioppi- (ja samalla luonnollisesti sanasto-) 
taitojaan, kuitenkin siten että ohjausta on 
tarvittaessa myös verkon kautta saatavilla

• tuoda opiskeluun verkko-osuuden avulla vaihtelua, 
monimuotoisuutta ja joustavuutta

Ritva Huurtomaa 5.9.20023

Peruslähtökohtia

• kurssin kielioppiosuus rakentuu käyttämiemme 
oppikirjojen  (Jawohl-tekstikirja ja Viel Erfolg-
kielioppikirja) teemoille. 

• peruskielioppiasioita on tarkoitus tarkastella 
oppikirjojen ohella myös ajankohtaisissa 
sanomalehti-yms. teksteissä, joihin liittyy esim. 
tunnistamis-, täydennys-, referointi- ja 
tuottamistehtäviä. 

• opiskelijoiden ja ohjaajan välinen vuorovaikutus 
tapahtuu paitsi lähiopetuksessa, myös sähköpostitse.
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• kaksi erillistä alkeiskurssia (Sa0a ja 0b), joiden 
laajuus yhteensä on 4 ov ja jotka liittyvät sisällöllisesti 
toisiinsa. 

• kumpikin kurssi koostuu viidestä kokonaisuudesta, 
joiden sisältö myötäilee löyhästi Jawohlin aiheita. 

• kummankin kurssin kesto on yksi lukukausi eli 14 
viikkoa, välissä yksi ”vapaa” viikko (tenttiviikko)
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• kurssiin ei kuulu pakollisena tenttiä, vaan arvosana 
muodostuu eri osioiden yhteenlasketuista pisteistä; 
halutessaan kurssin lopussa voi osallistua tenttiin.

• kurssin maksimipistemäärä on 600 pistettä, alin 
hyväksytty pistemäärä on 360. 

• hyvään suoritukseen vaaditaan osallistumista 
tasaisesti kaikkiin osioihin, jos tavoitteena sen sijaan 
on ainoastaan kurssin läpäiseminen, opiskelija voi 
keskittyä itse valitsemiinsa osioihin. 
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• kurssin alussa opiskelijat saavat kurssin ohjelman, 
josta selviävät lähiopetuskertojen sekä itsenäisen 
opiskelun ajankohdat, kurssilla käsiteltävät aiheet 
sekä kurssin suoritustapa. 

• opiskelijat saavat myös seurantalomakkeen, johon he 
merkitsevät läsnäolonsa, testeistä saamansa pisteet 
jne. itselleen tiedoksi - näin pisteiden kertymistä on 
helppo seurata kurssin kuluessa.
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• verkkomateriaali toimii kurssin osana, lähiopetuksella 
on edelleen merkittävä osuus oppimisessa. 

• Sa0a-kurssilla verkko-osion merkitys on pienempi, 
koska tietyt perusasiat on pakko opettaa kasvokkain, 
jotta opiskelijoilla olisi edellytyksiä opiskella 
itsenäisesti verkossa. 

• verkko-osuuksissa painotetaan itseohjautuvuutta: 
vain osa materiaalista on pakollista ja kukin opiskelija 
valitsee itsenäisesti pakollisten osioiden lisäksi 
tarpeelliseksi katsomansa määrän muita tehtäviä. 
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• verkko-osuuden tehtäviin liittyviä ongelmia voidaan 
käsitellä joko yhteisesti lähiopetuksessa tai 
henkilökohtaisesti sähköpostitse. 

• ryhmätöitä voidaan tehdä myös WebCT-
ympäristössä. 

• lähiopetus sisältää kielioppiteorian lisäksi 
ohjattua/kontrolloitua työskentelyä, sekä yksilöllistä 
että ryhmässä tapahtuvaa. 
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• mikään osio yksinään ei riitä hyväksyttyyn 
suoritukseen.

• lähiopetuskerroilla ei ole pakko olla läsnä, mutta 
aktiivisesta läsnäolosta saa kerättyä melko hyvän 
pistemäärän. 
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• kurssin suorittaminen ilman lopputenttiä vaatii 
opiskelijalta sitoutumista paitsi jatkuvaan arvioitavana 
olemiseen, myös intensiiviseen, jatkuvasti etenevään 
oppimisprosessiin, olemiseen ”koko ajan tulessa” 
(toisin kuin ”normaalikurssilla” - kenties vain 
suhteellisen lyhytkestoinen intensiivinen ponnistus 
kurssin lopussa tenttiin lukemisen muodossa - jonka 
jälkeen pahimmassa tapauksessa opittu tieto
deletoidaan).
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• Opiskelijapalaute?


