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ENA Itsearviointi ja opiskelun tavoitteet 
 

1. Lue Kehittyvän kielitaidon kuvausasteikko, jossa kuvataan kielen osaamisen tasot 
aloittelijasta (A1-A2) peruskielitaidon (B1-B2) kautta taitavan kielenkäyttäjän tasolle 
(C1-C2) ja määrittele oma taitotasosi seuraavilla osa-alueilla 

○ taito toimia vuorovaikutuksessa (puhuminen ja kuunteleminen) 

■ tavoitetaso peruskoulun lopussa, arvosana 8: B1.1 

■ tavoitetaso lukion lopussa, arvosana 8: B2.1 

■ oma tasoni: 

○ taito tulkita tekstejä (lukeminen) 

■ tavoitetaso peruskoulun lopussa, arvosana 8: B1.1 

■ tavoitetaso lukion lopussa, arvosana 8: B2.1 

■ oma tasoni: 

○ taito tuottaa tekstejä (kirjoittaminen) 

■ tavoitetaso peruskoulun lopussa, arvosana 8: B1.1 

■ tavoitetaso lukion lopussa, arvosana 8: B2.1 

■ oma tasoni: 
 

2. Mitä huomasit?  Onko jokin kolmesta osa-alueesta vahvempi tai heikompi kuin muut? Onko 
kieliosaamisesi peruskoulun tavoitetason mukaista, vai tarvitsetko mielestäsi vielä 
kertausta päästäksesi tasolle B1.1? 
 
 
 

3. Millaisia tavoitteita sinulla on lukion kielen opiskelua varten? Mille taitotasolle haluaisit 
päästä koko lukion aikana? 
 
 
 

4. Onko tavoitteesi realistinen? Mitä sinun tulisi tehdä saavuttaaksesi tavoitteesi? Onko jotain 
erityistä estettä, joka haittaa opiskeluasi? 
 
 

 
 

5. Käytätkö englantia esim. kuuntelemalla, lukemalla, puhumalla, kirjoittamalla 
säännöllisesti, lähes päivittäin 
säännöllisesti, viikoittain 
säännöllisesti, muutaman kerran kuussa 
epäsäännöllisesti, muutaman kerran vuodessa 
pelkään kielen käyttämistä, yritän välttää tilanteita joissa minun pitäisi käyttää 
englantia 
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6. Miten opiskelet kieliä mieluiten? Opettajan johdolla, yksin, pienryhmässä, jollain muulla 

tavoin? 
 
 
 

7. Miten opiskelet kieltä koulussa? (valitse kaikki jotka sopivat sinuun) 
   kuuntelen tekstit äänitteeltä ja luen ne samalla mielessäni 

   luen tekstit ääneen, en kuuntele äänitteeltä 

   luen tekstit vain mielessäni, en lue ääneen 

   en lue tekstiä etukäteen 

   etsin minulle vieraiden sanojen merkityksen ja kirjoitan ne ylös 

   suomennan tekstin mahdollisimman tarkasti 

   suomennan tekstin mielessäni, yleensä melko summittaisesti 

   en suomenna tekstejä itsenäisesti 

   opiskelen sanalistan ulkoa lukemalla sitä järjestyksessä mielessäni 

   kirjoitan sanoja käsin ja ryhmittelen ne omasta mielestäni loogisiin ryhmiin 

   opiskelen sanoja lukemalla niitä ääneen 

   en kirjoita sanoja enkä opiskele sanalistoja 

   käytän vapaa-ajallani englantia katsomalla esim. tv-ohjelmia / tubekanavia yms. tai 
 kuuntelemalla radiota / podcasteja säännöllisesti 

   käytän vapaa-ajallani englantia lukemalla eri tasoisia tekstejä, esim. sanomalehtiä / 
 toimitettua asiatekstiä, kaunokirjallisuutta, blogeja ym. säännöllisesti 

   käytän vapaa-ajallani englantia puhumalla sitä mahdollisimman usein 

   käytän vapaa-ajallani englantia puhumalla silloin tällöin 

   en juurikaan kuuntele englantia vapaa-ajallani 

   en juurikaan lue englantia vapaa-ajallani 

   en juurikaan puhu englantia vapaa-ajallani 
 

8. Onko sinulla muita opiskelutapoja, joita edellisessä kysymyksessä ei mainittu? Onko sinulla 
sellaista työskentelytapaa, jonka olet huomannut sopivan sinulle erityisen hyvin? Kerro 
omat vinkkisi! 
 
 
 

9. Mitä muita kieliä kuin englantia osaat? Millä tasolla (aloittelija, itsenäinen käyttäjä, taitava 
käyttäjä)? Haluaisitko opiskella jotain erityistä kieltä? 
 
 
 

10. Toiveet kurssille / muut terveiset opettajalle 


