
Tervetuloa IKI– hankkeen iltapäiväkahveille  Jyväskylän yliopiston Ruu-

supuistoon torstaina 7.2.2019 klo 15-17!  

 

Iltapäiväkahveilla on tarkoitus esitellä IKI– hankkeen toimintaa kielten-

opettajille, varhaiskasvattajillle ja perusopetuksen opettajille, jotka voisi-

vat olla kiinnostuneita IKI– hankkeen tarjoamista yhteistyömahdolli-

suuksista. Iltapäiväkahvit aloitetaan esittelemällä hanketta ja jatketaan 

keskustelemalla yhteistyömahdollisuuksista. Iltapäiväkahvit päätetään 

viimeistään klo 17. 

IKI tarjoaa opettajille ja varhaiskasvattajille mahdollisuuden yhteisölli-

seen täydennyskoulutukseen, jossa rakennetaan yhteisöä yhdessä teh-

den. Tapahtumissa on mahdollista kuulla muiden kokemuksia ja jakaa 

omaa tieto-taitoaan* sekä kehittää ja vahvistaa keskisuomalaista yhtei-

söä.  

*Tapahtumia järjestetään koko hankkeen keston ajan (2018-2021). 

Ilmoittaudu mukaan nettilinkin kautta  viim. 5.2.2019. 

https://link.webropolsurveys.com/EP/4A3F048F1170418D 

https://link.webropolsurveys.com/EventParticipation/EventPublic/3e0783f0-f9a4-41c2-a8eb-073c10454f5a?displayId=Fin1693060


IKI– hanke rakentaa ajankohtaiseen tutkimustietoon nojaavan kielikasvatuksen mallin, 

joka muodostaa yhtenäisen jatkumon varhaiskasvatuksesta yläkoulun loppuun saakka 

edistäen kielitietoista ja kielenoppimista tukevaa toimintakulttuuria.  

IKI- hanke kerää ja tunnistaa opettajien, varhaiskasvattajien ja koulujen hyviä olemassa 

olevia käytänteitä ja toimintamalleja kieltenopetuksesta ympäri Suomen. Opettajaopiske-

lijat keräävät havainnoiden ja opettajia haastatellen tietoa käytänteistä kevään 2019 aika-

na. Käytänteitä tarkkaillaan kriittisesti ja kehitetään hankkeen muodostamassa yhteisössä. 

Löydettyjen käytänteiden ja kehitystyön pohjalta jaetaan pedagogisia ratkaisuja tarjoava 

kompassi ja työkaluja täynnä oleva kartta, jotka auttavat kielten kanssa työskenteleviä 

löytämään ne itselleen toimivimmat tavat käyttää kieltä.  

 

Ilmoittaudu mukaan hankkeeseen projektitutkija Tea Kangasvierelle, 

tea.s.m.kangasvieri@jyu.fi  

 

Seuraa meitä myös Facebookissa (www.facebook.com/ikihanke)  ja Twitterissä 

(@HankeIki)! 

Lisätietoja hankkeesta: www.jyu.fi/iki  

IKI tarjoaa opettajille, varhaiskasvattajille ja kouluille mahdollisuuden jakaa ja kehittää omia 

käytännön kokemuksia kieltenopetuksesta ja kokeilemista käytänteistään.  Hankkeessa kar-

toitetaan olemassa olevia toimintamalleja ja kehitetään niitä yhdessä opettajaopiskelijoiden, 

opettajankouluttajien, opettajien ja varhaiskasvattajien muodostamassa yhteisössä.  



 

IKI-iltapäiväkahvit  

  7.2.2019 klo 15-17  Keitä me ollaan? Näkökulmia eri-ikäisten ja eritasoisten 

 lasten kielten oppimisen, opettajien havainnot lasten kehityksestä (sisältäen kielen). 

IKI-brunssi –Ideoita inspiroivaan yhteistyöhön  (9.3.2019, 10-13) 

 Matalan kynnyksen innovaatiot 

Kevätkoulutus: ARKIPÄIVÄN SUIHKUTUKSIA  

 Ti 2.4/ 15:30-18:30: Erilaisten tilojen käyttö kielten oppimisessa (digitaaliset 

sovellukset ja paikalliset ympäristöt)  

 Ke 10.4/ 15:30-18:30: Arkipäivän rutiinit, kielitietoisuus ja pedagogiset inno-

vaatiot 

 Ilmoittautuminen ja lisätiedot tulossa myöhemmin. 

  

Kesäseminaari (viikko 19): ‘Yhteisopettaminen ja yhteistyö monikielisessä opetuksessa’   

 

IKI-iltapäiväkahvit (syyskuu**) – Uusi lukuvuosi, 

uudet näkökulmat 

IKI-brunssi (marraskuu) – Uutta kohti yhdessä 

Syysseminaari: ‘Kielitietoinen kieltenopetus’  

**Syksyn tapahtumien ajankohdat ilmoitetaan myöhemmin. 

IKI– hankkeen vuoden 2019 ohjelmaa 



P Maksullinen pysäköinti 

P Ilmaisia paikkoja rajoitetusti.  Punainen nuoli ohjaa kävelyreitin Ruusupuistoon (n. 

500m). 

Saapumisohjeet Ruusupuistoon 

Tapahtumapaikan osoite: Alvar Aallon katu 9,  FI-40014 Jyväskylän yliopisto 

P 

P 

Lisätietoja:  projektitutkija Tea Kangasvieri, 0406452817, tea.s.m.kangasvieri@jyu.fi 


