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Laaja-alainen osaaminen Spotlight-sarjassa
Esimerkkejä tavoista, joilla Spotlight-sarjan sisällöt ja työskentelytavat
edistävät laaja-alaista osaamista.

L1 Ajattelu ja oppimaan oppiminen
- Spotlight on learning -osiot: oman työskentelyn suunnittelu, arviointi ja kehittäminen
- Oppimisvinkit ja tehtävät: opastus kielelliseen päättelyyn, ongelmanratkaisuun ja oppimisen
strategioiden käyttöön
- Omat teksti- ja tehtävävalinnat, eriytyvä työskentely omien kykyjen ja mieltymysten mukaan:
perus- ja plustehtävät, eritasoiset valinnais- ja lisäsisällöt, netin ja koepaketin eriyttävät
aineistot > motivaatio, osaamisen ja onnistumisen kokemukset
- Tehtävät pareittain ja pienryhmissä, projektit (DIY) > vuorovaikutus, tiedon etsiminen ja
soveltaminen omissa tuotoksissa
- Tekstit ja tehtävät > erilaisia tapoja oppia, opiskelun merkitys
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L2 Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu
- Henkilöitä eri puolilla maailmaa: erilaiset tavat puhua englantia, runsas äänimateriaali,
englanti globaalin viestinnän välineenä
- Arkielämän tavat, kohteliaisuuskäsitteet, juhlat, Spotlight on… -maantuntemusosiot, videot ja
musiikki projekteineen
- Teksteissä ja projekteissa sisältöä omasta ympäristöstä ja kotimaasta puhumiseen ja
kirjoittamiseen
- Suullinen harjoittelu ja oman kielitaidon rohkea käyttö: parityöskentely, keskustelut, projektien
ja omien tuotosten esittelyt, ääntämisharjoittelu, kilpailut, pelit ja leikit
- Omien viestien laadinta eri kohderyhmille ja tarkoituksiin: kirjoitustehtävät, projektitöiden
esittelyt

L3 Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot
- Teksteissä ja tehtävissä käsitellään mm. ihmissuhteita, hyvinvointia, työn ja jatkuvan opiskelun
merkitystä, sosiaalista mediaa, viestinnän vaikutuskeinoja ja rohkaistaan pohtimaan asioita
omalta ja yhteisön kannalta.
- Keskeisiä periaatteita ovat pari- ja ryhmätyöskentely, opiskelua motivoivat ja oppimista
edistävät valinnan mahdollisuudet sekä tiedon hakeminen eri välineiden avulla.

L4 Monilukutaito
- Kielen rekisterit: arkipäivän dialogeista ja haastatteluista eritasoisiin ja pituisiin kaunokirjallisiin ja asiateksteihin > virikkeitä tiedon hankitaan ja prosessointiin sekä oman
mielipiteen ilmaisuun.
- Rikas tekstiympäristö: arjen tilanteiden lisäksi esim. historiaa, maantietoa, luonnontieteitä, 		
ympäristöaiheita, kulttuuria, yhteiskuntaa…
- Tehtävät: ymmärtäminen, tulkinta, oman mielipiteen muodostaminen
- Kuvat ja kuvatekstit: mielenkiinnon herättäjiä, keskusteluvirikkeitä
- Oma suullinen ja kirjallinen viestintä: viestit eri kohderyhmille ja tarkoituksiin
- Projektit: toteutus ja esittely eri välineiden avulla, vertaisarviointi, oma arviointi, palaute

L5 Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen
- Tieto- ja viestintäteknologia tärkeä osa opiskelua: painettua sisältöä laajentava esitysmateriaali ja sen pelilliset lisätehtävät, oppilaan monipuoliset internet- ja mobiilisisällöt
- Sähköinen teknologia eriytyvässä kieliharjoittelussa, tiedon hankinnassa, tuottamisessa ja 		
jakamisessa tietokoneita, mobiililaitteita ja Sanoma Pron oppimisympäristöä hyödyntäen
- Tekstejä: nuorten viestintä ja kohtelias nettikäytös, tietoturva ja viestintäteknologian kehitys
- Projektit: suunnittelu ja toteutus eri välineiden avulla, tekijänoikeudet
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L6 Työelämätaidot ja yrittäjyys
- Työtavat: vastuullisen, tavoitteellisen työskentelyn harjoittelu itsenäisesti ja yhteisöllisesti
- Tekstit ja tehtävät: koulutuksen merkitys, ammatinvalinta, työharjoittelu, kehittyvä työelämä ja
sen vaatimukset
- Tiedonhankinta: projektit ja muut tehtävät
- Omien taitojen ja taipumusten arviointi ja vahvuuksien kartoitus: Spotlight on learning

L7 Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen
- Teksteissä esimerkkejä ja kokemuksia erilaisista tavoista osallistua yhteiskunnan toimintaan:
vapaaehtoistyö, kestävän kehityksen tukeminen, nuorten omat projektit…
- Tekstien ja tehtävien valinta oman mielenkiinnon mukaan, omien taitojen arviointi ja
vertaisarviointi
- Kommunikaatio- ja ryhmätyöskentelytaitojen jatkuva harjoittelu

