
  

  

VIRKALÄHETYS 
      

Vastaava toimittaja / Managing Editor: Liisa Kummaa 

Toimituskunta / Editorial Staff: Heikki Kokkonen 
Eila Pakkanen 
Eija Rousu 
Liisa Ruuska 
Timo Sikanen 

Osoite / Address: 

Valtakunnallinen kielikeskus / Language Centre 

Jyväskylän yliopisto / University of Jyväskylä 

SF - 40100 JYVÄSKYLÄ 10 

Finland 

Puh. / Tel. 941-292850 Nummenmaa 

292851 Kauppinen, Pakkanen 
292852 Kokkonen, Sikanen 
292853 Rousu, Ruuska 

a
]
 

Kielikeskusuutisia 
N:o 2 /1976 LANGUAGE CENTRE NEWS 

  

SISÄLTÖ 

      
TÄ 

* 
O
P
 

6 - 3 -08- 1675 
KIRJASTO 

RAPORTTEJA ti 

Doris Hofmann; Tagung in Uppsala: zur 

Didaktisierung der gesprochenen Sprache 

Pauli Roinila: Kieli-instituuttien toiminnasta 3 

Christine Tammisto - Ian Seaton: Äänteet 

kielistudioprojektina 5 

Anne Cambell: CDE 76 (Conference of 

departments of English 1976) *d3 

Kielikeskusten neuvottelukokous Tampereella 16 

TIEDOTUKSIA 

Kielikeskuksen koulutuspäivät syksyllä 1976 17 

Kielistudio-opetuksen peruskurssi 18 

Nordisk inlärningsstudiokurs i Jyväskylä 

02-06 augusti 1976 18 

Exchange of translation materials 19 

KIELIKESKUKSEN UUDET OPPIMATERIAALIT 20 

KIELIKESKUKSEN UUDET JULKAISUT 23 

OPPIMATERIAALEJA -- ——m< 25 
- J v s N ER J W : PG KI 

YLÖ PIS 

      
  

VALTAKUNNALLINEN KIELIKESKUS 

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO 

 



  

  

RAPORTTEJA 

Doris Hofmann: 

TAGUNG IN UPPSALA: ZUR DIDAKTISIERUNG DER GESPROCHENEN SPRACHE 

Das Deutsche Institut der Universität Uppsala ver- 
anstaltete gemeinsam mit dem Goethe-Institut Stock- 
holm und der Lehrerhochschule Uppsala am 8. und 9.3. 
1976 ein Symposium mit dem Thema "Zur Didaktisierung 
der gesprochenen Sprache". Vorausgegangen war im 
Sommer 1975 die Teilnahme von Studenten und Lehrern 
des Deutschen Instituts in Uppsala an einem Seminar, 
das vom Institut fir Angewandte Linguistik in Erlangen 
veranstaltet worden war, mit Feldstudien und einer 
Einfiihrung in das Erlanger Projekt, in dem die ge- 
sprochene deutsche Gegenwartssprache untersucht wird. 
Die Verwendung des Materials fiir den Unterricht konnte 
in Erlangen nicht mehr diskutiert werden. Daraus 
ergab sich das Thema des Symposiums. Ebenfalls aus 
der Vorgeschichte erklärt sich die Wahl der Referenten: 
Prof. Eric Bauer ist der Leiter des Erlanger Instituts, 
Prof. Hans Eberhard Piepho (Giessen) hatte in Erlangen 
einen Vortrag gehalten, als die Gruppe dort war. Aus 
der Vorgeschichte erklärt sich drittens die Anwesen- 

| heit finnischer Deutschlehrer: 1974 war zum erstenmal 
| eine finnische Gruppe in Erlangen, eine kleinere 1975, 

eine neue Gruppe, diesmal Studenten und Lehrer, wird 
in diesem Sommer vom 26.5. - 12.6. an einem 
linguistischen Fortbildungsseminar teilnehmen. 

Insgesamt waren zu dem Symposium in Uppsala etwa 75 
Deutschlehrer aus Schweden und Finnland gekommen. 
Die Vorlesungen von Bauer "Situative Syntax I: 
Linguistische Analyse und die Erstellung von Unterrichts- 

| einheiten", "Situative Syntax II: Die Erstellung 
| einer pädagogischen Grammatik und die Anwendung im 

Unterricht" und Piepho "Unterrichtsplanung und 
Programmierung zur kommunikativen Kompetenz" sollten 
eigentlich Ausgangspunkt und Hilfe fiir eine aus- 
fihrliche Arbeit in kleineren Gruppen sein, die sich 

| mit der Didaktisierung von authentischem Material fir 
| Universität und Schule befassen sollten. Eine dritte 

| Gruppe war zur Diskussion linguistischer Probleme 
gebildet worden. Die Gruppenarbeit musste jedoch aus 
Zeitgriinden weitgehend reduziert werden, vor allem, 
weil der grösste Teil der Anwesenden am zweiten Tag 
im Anschluss an seinen Vortrag eine allgemeine 
Diskussion mit Prof. Piepho winschte. So trat auch 
hier die Arbeit am Material zugunsten theoretischer 
Uberlegungen zuriick. Prof. Bauer stellte das Erlanger 
Projekt vor: in Erlangen wird nicht die gesprochene 
Sprache im allgemeinen, es wird vor allem die 
"Bildungs- und Wissenschaftssprache" untersucht, 
d.h. man hat das Ziel, ausländischen Studenten den 
Einstieg in die deutsche Universität zu erleichtern. 
Dazu wird authentisches Material gesammelt und eine 
Analyse dieses Materials vorgenommen. "Texttypen wie   

  

Vortrag, Interview etc. werden dafiir auf Tonband auf- 
genommen, am Schluss dieses Projekts soll eine 
"pädagogische Grammatik" stehen. Der Arbeit liegt 

kein bestimmtes linguistisches Modell zugrunde, man 

verfährt bewusst eklektisch. 

Die Arbeiten von Prof. Piepho haben u.a. das Ziel, 

von pseudo-natirlichem, verzerrtem, hauptsächlich zur 
Einibung grammatischer Kategorien entwickeltem Lehr- 
buchmaterial wegzukommen zu solchem, das den Be- 
därfnissen der Lernenden wirklich entspricht. 
Originalität ist för ihn kein ausreichendes Kriterium 
fiir die Verwendung von authentischem Material im 
Fremdsprachenunterricht, entscheidend ist, ob der 

betreffende "Inhalt, Sachverhalt oder Redekontext" 
fiir den Lernenden verständlich und von Bedeutung ist, 
d.h. modellhaft sein kann. 2Ziel des Unterrichts ist 
ein sprachlich handiungs- und urteilsfähiger Schiler. 

P.S. Sehen Sie bitte auch "Kielikeskuksen uusia oppi- 
materiaaleja", S. 20-21. 

Pauli Roinila: 

KIELI-INSTITUUTTIEN TOIMINNASTA 

Tänä vuonna vanhimmat kieli-instituutit, Tampereen 

ja Turun kieli-instituutit, tulevat toimineiksi 10 
vuotta. Savonlinnaan perustettiin kieli-instituutti 
1968 ja Kouvolaan 1971. 

Kieli-instituuttien toimintaa valvoo opetusministeri- 
ön tiede- ja korkeakouluosasto apunaan opetusminis- 
teriön asettama kieli-instituuttien valvontalautakun- 
ta. Kieli-instituutit ovat valtionapulaitoksia. 
Turkua lukuunottamatta vlläpitäjänä on kaupunki. Sekä 
valvontalautakuntaan että paikallisiin johtokuntiin 
kuuluu jäseninä ulkopuolisia kielten asiantuntijoita, 
jotka ovat yleensä yliopistojen professoreja. 

Kieli-instituuttien ensisijaisena tehtävänä on kielen- 
kääntäjien ja tulkkien kouluttaminen. Vaikka diplomi- 
kielenkääntäjien tehtävät teollisuuden, kaupan ja 
hallinnon aloilla sisältävät muitakin komponentteja, 
juuri kääntämisen ja tulkinnan opetuksen käynnistä- 
minen ja kehittäminen maassamme ovat edellyttäneet 
kieli-instituuteilta runsaasti suunnittelu- ja kokei- 
lutyötä. Alusta alkaen on kiinnitetty erityinen huo- 
mio myös opiskelijoiden kirjallisen kielitaidon ja 
puhevalmiuden kehittämiseen. | 

Kieli-instituuttien toimintaa ammatillisia erityis- 
valmiuksia välittävinä oppilaitoksina on edistetty



  

  

  

myös valtakunnallisin suunnitelmin. Instituuteissa 
tällä hetkellä noudatettavat opetussuunnitelmat perus- 
tuvat pääosin opetusministeriön 1971 asettaman toimi- 
kunnan mietintöön (Kieli-instituuttien opetusohjelma- 
ja ohjesääntötoimikunnan mietintö 1971: B 32). Kun 

koulutuksen pääpaino on kääntämisessä, kieli-instituu- 
tit ovat seuranneet kiinteästi soveltavan kielitie- 
teen, kääntämisen tieteellisen tutkimuksen ja kääntä- 
jäkoulutuksen kehitystä. Useat opettajat ovat vierail- 
leet vastaavissa ulkomaisissa kieli-instituuteissa ja 

osallistuneet alan konferensseihin. Hyödyllisiä kon- 
takteja on ylläpidetty ulkomaisten luennoitsijavierai- 
den avulla. Kotimaiset asiantuntijat ovat puolestaan 
antaneet arvokkaita virikkeitä myös loppukokeen arvos- 
telijoina tekemiensä havaintojen perusteella. 

Opetuksen tavoitteiden määrittelyyn ja opetusmenetel- 
mien jatkuvaan kehittämiseen kiinnitetään erityinen 
huomio. Opetusohjelmat ja työmenetelmät tarkistetaan 
vuosittain. Lukukausien aikana tapahtuva suunnittelu 
ja opetusohjelman toteutumisen seuranta toimeenpannaan 
huomattavalta osalta yhteistyössä opiskelijoiden kans- 
sa. Suunnittelutyöstä, seurannasta ja työtavoista on 
yksityiskohtaisia määräyksiä kaikille instituuteille 
yhteisissä puitemääräyksissä, jotka otettiin käyttöön 
syksyllä 1974. Nämä instituuttien arkipäivää ohjai- 
levat "pelisäännöt" ovat tähän mennessä saatujen koke- 
musten perusteella myönteisesti kiinteyttäneet opetus- 
toimintaa ja suunnittelua. 

Kieli-instituutin opettajan arkipäivään liittyy suun- 
nittelun ohella opetusaineistojen valmistaminen taval- 
lisimmin oman instituutin opettajien kanssa yhteis- 
työssä. Käyttökelpoisia valmiita opetusaineistoja on 
vain varsin rajallisesti käytettävissä. Tämä koskee 
niin kielistudio- kuin luokkaopetustakin. Instituut- 
tien kesken pyritään nykyistä laajempaan yhteistyöhön, 
esim. oppimateriaalin valmistamiseen kieli-instituut- 
tien opetuksen painopistealueilla. Tätä voidaan edis- 
tää valtakunnallisia työryhmiä perustamalla, jotka 
tarjoaisivat myös mahdollisuuden korkeakoulujen ja 
kieli-instituuttien konkreettiseen yhteistyöhön. Yh- 
teistyön käynnistäjänä voisi olla esim. Valtakunnal- 
linen kielikeskus. Lain, kaupan, tekniikan ja lääke- 
tieteen erikoisalojen kieltä on opetettu kieli-insti- 
tuuteissa jo niin kauan, että niillä voisi olla yhtä 
ja toista hyödyllistä annettavaakin, jos yhteistyö 
saadaan käyntiin. 

Kieli-instituuttien kunkin kielen osastossa on 6-8 
vakinaista lehtoria, joista yleensä puolet on ns. 
syntyperäisiä lehtoreita. Suurin osa syntyperäisistä 
lehtoreista on koulutukseltaan kieltenopettajia, mut- 
ta joukossa on lisäksi kieli-instituuteissa opetetta- 

vien erikoisalojen asiantuntijoita. 

Kieli-instituutin opettajan työ on erittäin mielen- 
kiintoista, mutta samalla raskasta. Jatkuva täyden- 
nyskoulutus, joka 1ii++vw nimenomaisesti myös erikois- 
aloihin, on suoranainen välttämättömyys. 
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Kieli-instituuteissa opetetaan, kaikki kieli-instituu- 

tit huomioon ottaen, englantia, saksaa, venäjää, ruot- 
sia ja ranskaa. %Kaikkia kieliä voi opiskella sekä 
pää- että sivukielenä. Erikoisalojen opetuksessa on 
oleellista, että niitä opettavat sekä suomenkieliset 

asiantuntijat että kielenopettajat. Pakollisena ai- 

neena vaaditaan myös suomen kieli, jonka asema kääntä- 
jäkoulutuksessa on luonnollisesti tärkeä. Alimpien 
vuosikurssien ohjelmaan sisältyy lisäksi kirjeenvaih- 
don, konekirjoituksen ja sihteerintaitojen opetusta. 

Kieli-instituutteihin hakeutui 1975 yhteensä 1262 
ylioppilasta. Heistä voitiin hyväksyä käytettävissä 
olleiden opiskelijapaikkojen perusteella 191. Kieli- 
instituuttien valintakokeet ovat opetusministeriön 
valvomia, ja niiden kirjalliset testit ovat samat 
kaikissa instituuteissa. Valintakokeessa ylioppilas- 
tutkinnon painotus on yleensä 20 %. Kokeeseen sisäl- 
tyy pääkielen monivalintakoe, keskustelukoe, suomen- 
kielinen haastattelu ja sivukielen tasokoe. 

Diplomikielenkääntäjien työhönsijoittumista koskeva 
viimeinen valtakunnallinen selvitys kartoittaa kevääl- 
lä 1973 valmistuneiden työmarkkinatilannetta. Sijoit- 
tumista on sen mukaan pidettävä varsin tyydyttävänä. 
Diplomikielenkääntäjien asema työelämässä näyttää va- 

kiintuneen. 

Christine Tammisto - Ian Seaton: 

ÄÄNTEET KIELISTUDIOPROJEKTINA 

Helsingin Kauppakorkeakoulun kielistudiokeskuksessa 
tehtiin viime syys- ja kevätlukukauden aikana seuraa- 
va yhteistyö. Työhön osallistui suuri osa koulun. 

kielenopettajista ja lukuisia ulkopuolisia asiantun- 
tijoita ja asiasta kiinnostuneita. Taulukot, jotka 

näin syntyivät, ovat tällä hetkellä puhtaaksi piirret- 

tävinä, ja on vielä täysin mahdollista tehdä niihin 

järkeviä muutoksia. 

Aikomuksenamme on ripustaa valmiit taulukot kieli- 
studion seinille, niin että ne voivat olla tueksi 
opettajille ja oppilaille heti kielenopetuksen alku- 

vaiheessa ja antaa paremman kuvan myös eri kielten 

keskinäisistä yhtäläisyyksistä ja erilaisuuksista. 

Taulukot tulevat olemaan seinäjulisteen kokoisia ja 

niitä on kaksi kappaletta, yksi vokaaleista ja yksi 

konsonanteista. Painatuskustannukset riippuvat ti- 

lausten määrästä.
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Pyydämme kaikkia kiinnostuneita kirjoittamaan alla- 
olevaan osoitteeseen. Haluamme tässä vielä kerran 
kiittää kaikkia niitä, jotka auttoivat meitä tässä 

työssä. 

Christine Tammisto 

Ian Seaton 

HKKK-kielistudiokeskus 

* Runeberginkatu 14-16 

- 00100 HELSINKI 10 

  
  

  

Äänteet kielistudioprojektina 1 

Kielistudiossa istuu Maija Meikäläinen, 1. vuosi- 

kurssin oppilas, ja seuraa englannin kielen ääntä- 
misohjeita: (av- $9v - fav - S9v ... Seuraavalla 
tunnilla hän ponnistelee venäjän alkuvaikeuksien 
viidakossa ... ei ainoastaan lukuisia uusia outoja 
äänteitä vaan koko kirjaimisto uusiksi. Kun sitten 
tulee saksan tunti, toiveet siitä, että edes tämä 
kieli olisi periaatteessa jo koulussa selvää, romah- 
tavat. Opettaja väittää vinkuvalla äänellä, että 
z-äänne, f-äänne ja 3-äänne eivät suinkaan ole 
sama asia kuin suomen s-äänne, eikä sitä pidä sot- 
kea - vaan mieluummin ajatella englannin [1/2 in 
show ja ranskan [3] in journal tai kenties joku 
venäjän lukuisista suhisevista vaihtoehdoista. 

Maija tuijottaa taululla olevia outoja merkkejä ja 

yrittää yhdistää eri opettajien (joita saattaa olla 

pitkälti yli puolen tusinan) hieroglyyfejä. Vaikeaa 

on jo se, että ulkomaalaiset kirjoittavat niin höl- 

mösti. Mikseivät he voi kirjoittaa yhtä järkevästi 

kuin suomalaiset? XKauppakorkeaanko on tultu oppi- 

maan, mikä on äänne ja mikä on kirjain? Uskotaan, 

mutta rationaalisuuden nimessä, käyttäkööt kieli- 

ihmiset samoja merkkejä samaa äännettä varten. Hel- 

pottaisi huomattavasti. Systeemikin on keksitty ai- 

koja sitten. Nimeltään IPA (International Phonetic 

Alphabet). 

Tässä se on. Kielistudion ihmiset haluavat laittaa 

tämän taulukon seinille (kielistudion seinille), 

koska se tukee Maijan valitettavasti heikkoa ja sur- 

kastunutta kuulokykyä.*) Ennen juhlallista julkai- 
semista toivomme, että käyt sen oman kielesi osalta 

läpi ja ilmoitat meille, jos jotain on mennyt vikaan. 

Korjaamme sen ja lähetämme sinulle korjatun version. 

Jatkossa on suunnitelmissa piirtää myös kuvia vai- 

keista konsonanteista ja ottaa valokuvia kauniista 

opettajista, jotka ääntävät kauniisti, ja kaunistaa 

siten elinympäristöämme. 

Kiitoksia myötätunnosta 

Kielistudio 

x) 
Ilmiö on askarruttanut meitä pitemmän aikaa. 

Olemme plaranneet lukuisia tieteellisiä julkaisuja 

Trubetzkoysta ja Saussuren ajoista lähtien Jakobso- 

nin ja Chomskyn viisaimpiin esityksiin asti. Löy- 

simme lukuisia syndromeja. Lopputulos on aina sama, 

katsottiinpa sitä sitten foneettiselta, fonologisel- 

ta, fonemaattiselta, fonotaktiselta, fysio- tai 

psyko- tai pelkästään loogiselta kannalta. Maija on 

suomalainen ja kuulee suomalaisittain. Meidän hiki- 

set yrityksemme aidosta ulkomaisesta ääntämisestä 

menevät suurimmaksi osaksi hukkaan. Tulimme siihen 

tulokseen, että Maija on tässä vaiheessa jo kuuro, 

ja on ruvettava käyttämään kuvia - ainakin tueksi. 
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SVENSKA PYCCKII | 
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art , ! vais Jo: 90 : i n E m mosvumasi]] moinasaa a Jähasöy vapailta myö 5 miin Fn ; 

&] |e0% | mare | 2ty-| 209n | 29-]0 = | PP frjoniaojy] s pai] | [1] | 17] 7 ihörä] 2 | täehen . [E] myyt US 
0 SN HEE st | ' MH N = <4/e fs TTI" | <a +: m 

07 | ani] a! .0i [sisi | äi 2... | 1 17 | €080 - ft] I ve | 

[t] ta'o 5 tat [t] : . Plist , [K] ko! | ! a [kl cane % xor ([x| 
t : teach |-tun taie todo | tal. i r SA ETR | nama | TA 4 v , - [+] [t]hattu [4] kort [01 S a a h5 a4 + 1700. ([tytuttoif | x | Kakka [<] kotka. [k]] could Kann Guan ae Tk7lacalls] xera [K] 

= [a] dag [4] ———- | | vo | arr; [pato Tutun K. | gi 2a U] 
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Äänteet kielistudioprojektina 2 

Maija on päässyt vokaaleihin. %Kiitos kaikille 
niille, jotka suhtautuivat myötämielisesti - 
melkein kaikki muuten. 

Vokaalit aiheuttavat Maijalle jostain syystä enem- 
män mahavaivoja. Nähtävästi hän haluaa puhua myös 
kauniisti eikä vain oikein. Päästäkseen spontaa- 
nisti tähän vaikeaan ongelmaan käsiksi; me kirjoit- 
telimme kaikki ulkomaan vokaalit ensin ja sitten 
tunnustelimme, mikä meidän ulkomaalaisten korvamme 
mukaan oli lähinnä löydettävissä suomen kielestä. 
Tulos oli sikäli masentava, että se poikkesi vah-- 
vasti löytämistämme tieteellisistä julkaisuista. 
Tämän vuoksi me suljimme ne nopeasti ja päätimme 
pysyä omissa tuntemuksissamme. 

Odotamme myrskyisiä vastalauseita. 

Olemme todella iloisia, jos jaksat edelleen osal- 
listua leikkiin ja pyydämme Sinulta tällä kerralla, 
että et ainoastaan kävisi läpi omaasi, vaan jopa 
vastaisit muutamiin kysymyksiin: 

leikkaa irti tästä ja lähetä -sakaasän vokaali- 
paperien kanssa, osoite: 

HKKK:n kielistudio 
00100 Helsinki 10 
Runeberginkatu 14-16 

Mitkä ovat mielestäsi 3 vaikeinta äänteellistä 

ongelmatapausta? 

Konsonantit 

1) 
  

2) 
  

3) 
  

Vokaalit: 

1) 
  

2) 
  

3) 
  

Kiitos. 
Sinun äidinkielesi on 
Sinun opetuskielesi ON ..... sukuun n lkNN 
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Näitä kieliä puhuu tällä hetkellä maapallon eri 
puolilla noin 1,2 miljardia ihmistä. Nämä ihmiset 
ovat erilaisia, lisäksi iloisia - vihaisia - veltto- 
ja tai pirteitä - rikkaita - köyhiä - koulunkäyneitä 

= ja analfabeetteja jne. Kaikki tämä vaikuttaa kieleen, 

jota he puhuvat. He eivät ainoastaan puhu eri kieliä 
ja murteita, vaan myös ääntävät eri äänteet milloin 
missäkin paikassa aivan eri tavalla. Totuus äänteis- 
tä ei ole tässä taulukossa. Jos totuutta äänteistä 
ylipäänsä on olemassa - se muuttuu jatkuvasti ihmis- 

ten omaleimaisuuden ja sanojen monimuotoisuuden mu- 
kaan. Jokainen kieli ja murre on oma järjestelmänsä, 
jossa jokaisella äänteellä on erilaisia realisaatio- 
sääntöjä ja lukemattomia realisaatiomahdollisuuksia. 
Siitä johtuen samat merkit eivät tarkoita samuutta 
vaan korkeintaan samanlaisuutta. 

Anne Campbell: 

CDE 76 (CONFERENCE OF DEPART.IENTS OF ENGLISH 1976) 

The 4th Annual Conference of Departments of English, 
which was organised by Oulu University English 
Department, was held from 18th - 20th March 1976 at 
Samantta Hotelli, Haukipudas and was attended by 60 
representatives from departments of English in 
institutes of higher education and by guest speakers 
from outside. For the first time, representatives 
from the Language Institutes attended as observers. 
The main themes of the conference were 1) Teaching 
Methods 2) Testing and 3) Degree and Syllabus Reform. 

The first part of the conference was devoted to 
Teaching Methods. Professor Charles Molesworth, 
visiting Fulbright Professor at Turku University and 
Abo Akademi, addressed the conference on the subject 
of English Departments in America - Some Historical 
Background and Some Possible Developments. He spoke 
about the relationship between the teaching of 
literature and the teaching of composition and 
suggested that English Departments should develop new 
ideas of literacy that would better suit students! 
language needs. 

Miss Ona Low, Senior Lecturer, Oulu University, gave 

a talk on Understanding and Expression. The purposes 
of this talk were to suggest reasons for the pre- 
eminence of Comprehension and Expression Studies in 
Finnish Higher Education, to review various forms 
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they may take and to reguest information and opinions 
from members of the conference about this subject. 

Mr Rex Lee from the British Council's Teaching 
Department in London, whose talk was entitled Reading 

- More Haste, More Speed, spoke to the conference 

about a method for improving reading speed without 
reducing comprehension which he had successfully 
employed with non-native speakers of English both in 
Africa and in Britain. 

  

The talks were followed by workgroups on the topics 
of Literature, Pronunciation, Linguistics, Comprehen- 

sion, Translation and Background Topics respectively. 

Testing was dealt with during the morning of the 
second day. Viljo Kohonen from The Text Linguistics 
Research Group at Turku University talked about Some 
Current Problems in Language Testing. He suggested 
various criteria for the evaluation of tests and 
pointed out the relationship between tests and the 
different levels of language competence (micro and 
macro) that students should be expected to master. 

  

Aimo Rönkä, Tutor in English, Normaalikoulun yläaste 
ja lukio, Oulu, spoke about The Testing of Oral Skills 
and distributed copies of grading schemes for conver- 
sation tests developed by the Language Institutes. 

  

Mr Philip Binham, Helsinki School of Economics, 

addressed the conference on the subject of Spoken 
English Grading Tests. He presenteä a demonstration 
of part of a diagnostic test in English developed by 
the School for placing students in the training 
programme and discussed its possible application in 
departments of English. 

  

The first part of the afternoon of the second day 
was taken up with a consideration of The Degree and 
Syllabus Reform. Professor Pekka Hirvonen, Joensuu 

University, in his talk on Current Issues in The 
Degree and Syllabus Reform, outlined the developments 
that have taken place over the past year in planning 
the implementation of reforms and made suggestions 
as to the possible division of time between Subject 
Studies and General Studies in the training programme. 
Anja Kaarna, acting Assistant Professor, Oulun Opet- 
tajainkoulutuslaitos, continued this theme. In 
particular, she talked about how the reforms would 
meet the training needs of future teachers and 
pointed out that the training programme for intending 
lukio teachers should still contain a thesis component. 

  

The conference then heard short reports on the progress 
of planning the Degree and Syllabus Reform in the 
following departments: Abo Akademi, Helsinki University, 
Joensuu University, Tampere University, Jyväskylä 
University, Helsinki School of Economics, Oulu 

University. 

  

  

15. 

Mr Michael Pickering, Lecturer, Turku University, 
talked about Student Attitudes and Aspirations. He 
pointed out that this was one aspect of university 
studies that curriculum reform should consider. He 
presented the results of a survey he had carried out 
among Finnish university students of English which 
suggest that the aspirations of a large number of 
students do not correspond to the Bloom taxonomy of 
cognitive educational objectives. Following these 
talks, the workgroups reconvened to continue their 
discussions. 

The plenary session on the final day of the conference 
was conducted as an information forum during which 
conference heard reports from the various workgroups. 
The workgroup on Literature recommended that the 
study of literature should not be seen in isolation, 
but that it could usefully be combined with the study 
of background topics. The workgroup on Pronunciation 
recommended that departments should be prepared, in 
course development and testing, to recognise other 
acceptable standard forms of English besides Southern 
British (particularly American). 1In addition, it was 
felt that a closer relationship should be established 
between theoretical teaching of phonetics and 
practical pronunciation teaching. 

The workgroup on Linguistics discussed the role that 
the study of linguistics would play in the training. 
programme following the degree and syllabus reform. 
The workgroup on Comprehension was relatively small 
and most of the time was devoted to gathering 
information about the role of written (and, to 
a lesser extent, spoken) comprehension and communica- 
tion in various institutes of higher education. The 
workgroup on Translation discussed a plan for ex- 
changing translation materials and agreed on a Plan 
of Action, further details of which are given on pp. 19-20 of 
this issue of the Language Centre News. The workgroup 
on Background Topics recommended that the teaching 
of background studies become an integral part of the 
training programme and that the courses be based on 
a pool of materials (including audio-visual aids) 
rather than on one set textbook. 

No resolutions were passed, but a reguest that 
representatives from the Language Institutes should 
henceforward play more active roles as full members 
of the conference was unanimously accepted. Professor 
Hirvonen, on behalf of the English Department of 
Joensuu University, offered to undertake the arrange- 

ment of the 1977 Conference of Departments of English.
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KIELIKESKUSTEN NEUVOTTELUKOKOUS TAMPEREELLA 

Valtakunnallinen kielikeskus järjesti 9.4.1976 Tampe- 
reella korkeakoulujen kielikeskusten neuvottelu- ja 
informointitilaisuuden. Kokoukseen otti osaa kielten 
opetuspalvelun suunnitteluun osallistuvia henkilöitä 
ja kielten opettajia kaikista yliopistoista sekä 
Joensuun korkeakoulusta. Teknillisten korkeakoulujen 
edustajia oli myös läsnä, koska niiden kielikeskukset 
muistuttavat paljolti perustettavia yliopistojen 
kielikeskuksia. - Näin saatiin kuulla esimerkkejä 
jo toimintansa vakiinnuttaneiden kielikeskusten työs- 
kentelystä. 

Osanottajille ennakolta esitettyjen tiedustelujen 
pohjalta neuvottelun pääaiheiksi oli valittu kieli- 
keskusten nykytilanteen suunnittelun kartoittaminen, 
kielikeskusten suunnittelun ja toiminnan liittyminen 
tutkinnonuudistukseen sekä yhteistyö ainelaitosten ja 
eri suunnitteluelinten kanssa. 

Opetusministeriön edustajana alusti esittelijä Kari 
Poutasuo, joka valotti opetusministeriön kantaa kieli- 
keskusten kehittämiseen ja niiden tehtäviin. Samalla 
hän selvitteli määrärahakysymyksiä painottaen tässä 
yhteydessä opetusministeriölle esitettyjen konkreet- 
tisten ehdotusten merkitystä. Korkeakoulujen kieli- 
keskusten edelleenkehittämiselle tuntuukin tärkeintä 
juuri nyt olevan se, että selvitetään mahdollisimman 
tarkoin nykyisin kielten opetuspalveluun käytettävissä 
olevat resurssit, tarkennetaan suunnitelmia ja tehdään 
hyvin perusteltuja esityksiä ja aloitteita, joiden 
pohjalta pystytään ohjaamaan varat kunkin kielikeskuk- 
sen kohdalla tähdellisimpiin kohteisiin. 

Valtakunnallisen kielikeskuksen esimies Liisa Nummen- 
maa tarkasteli lähiajan suunnittelussa esiin tulevia 
ongelmia ja kysymyksiä, joihin suunnitteluelimet jou- 
tuvat paneutumaan. Näihin kysymyksiin pyrkivät yhden 
ratkaisumallin puitteissa antamaan vastauksia ns. 
opintojaksoprojektin tutkimusassistentit Matti Pönkä- 
nen ja Marjatta Ylönen, jotka esittelivät projektin 
tuottamia suunnitelmia. He käsittelivät alustuksis- 
saan kielten opetuspalvelun yleisiä tavoitteita ja 
suunniteltujen kielten opintojaksojen tavoitteita, 
opintojaksojen laajuuksia, kielten valintaperusteita 
sekä opetuksen toteuttamiseksi tarvittavia järjeste- 
lyjä. Kieli- ja kommunikaatio-opintojen yhteenliittä- 
minen ja näiden opintojen kytkeminen yleis-, aine- ja 
syventäviin opintoihin olivat suunnitelmien keskeisinä 
osina. Mallin todettiin tarjoavan yhtenäisen puite- 
ratkaisun mahdollisuuden, jota voitaisiin soveltaa 
ja muokata kunkin korkeakoulun LK tot ja :re- 
surssit huomioon ottaen. 

Lappeenrannan teknillisen korkeakoulun kielikeskuksen 
johtaja Ola Berggren esitteli korkeakoulunsa jo sangen 
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pitkälle kehitettyjä suunnitelmia ja niiden toteutta- 
misesta saatuja kokemuksia. Hänen alustuksensa avasi 
tänä niukkojen rahavarojen aikana näkymiä resurssien- 
kin puolesta valoisampaan tilanteeseen. 

Alustusten pohjalta käydyssä vilkkaassa keskustelussa 
korostettiin yleensä toisaalta kielikeskusten keski- 
näisen yhteistyön ja entistä konkreettisempien suunni- 
telmien merkitystä ja toisaalta ainelaitosten ja tiede- 
kuntien kanssa tehtävän yhteistyön merkitystä. Yhte- 
näisen puiteratkaisun pohjalta todettiin suunnitelmia 
voitavan paremmin viedä eteenpäin ja esittää näin en- 
tistä perustellumpia ratkaisuja muiden korkeakoulu- 
suunnittelijoiden käyttöön. Samalla todettiin yhteis- 
ten neuvottelukokousten tarpeellisuus myös tulevai- 
suudessa. 

Opintojaksoprojektin suunnitelmista antavat lähempiä 
tietoja Valtakunnallisen kielikeskuksen tutkimus- 
assistentit Matti Pönkänen ja Marjatta Ylönen, joihin 
voi ottaa yhteyttä kirjeitse tai puhelimella numeroon 
941-292853. 

TIEDOTUKSIA 

KIELIKESKUKSEN KOULUTUSPÄIVÄT SYKSYLLÄ 1976 

Valtakunnallinen kielikeskus järjestää Jyväskylässä 
syyskuun 1976 alkupäivinä 2-päiväisen kurssin aihees- 
ta "Erityisalojen oppimateriaalin tuottaminen ja muok- 
kaaminen". Kurssi on tarkoitettu lähinnä vieraan- 
kielen opettajille, jotka pitävät kielikursseja tek- 
niikan, lääketieteen, yhteiskuntatieteiden, kauppa- 
tieteiden jne. opiskelijoille, ja se .käsittää alustuk- 
sia sekä ryhmätyöskentelyä. Kiinnostuneita pyydetään 
lähettämään ennakkoilmoittautuminen tämän lehden si- 
vulla n:o 27 olevalla ilmoittautumiskaavakkeella 20.5. 
mennessä, osoitteella Valtakunnallinen kielikeskus/ 
Liisa Ruuska, Jyväskylän yliopisto, 40100 Jyväskylä 10. 
Kurssista saa tarkempia-tietoja toukokuun aikana myös 
puhelimella 941-292850 tai 292853.



  

KIELISTUDIO-OPETUKSEN PERUSKURSSI 

Savonlinnassa (n. 32 tuntia, keskim. 6-7 t/pv). 

Kurssi järjestetään kesäkuun alkupuoliskolla kahdelle 

ryhmälle (ryhmät I ja II; sama ohjelma): 

1. 7.6.-l11.6. ja 11. 14.6.-=18.6. 

Kokoontuminen I. 7.6. ja II. 14.6. klo 11.00 Savon- 

linnan kieli-instituutin kielistudiossa (Olavink. 25, 

IV krs.), jolloin mm. jaetaan kurssimateriaali. Kurs- 

sin opetus alkaa välittömästi tämän jälkeen. Kurssi 

päättyy 1. 11.6. .ja IT. 18.6. &. Klo 13. 

Kurssi, jonka pitää kieli-instituutin lehtori FM Paul 

Kostera, soveltuu kaikille kieltenopettajille ja 

pitemmälle ehtineille opiskelijoille. 

[ Kurssin sisältö: 

Luennoin ja demonstraatioin käsitellään seuraavia 

aiheita: 
- AV-opetus, laitteet ja -materiaalit 

- opetusstudiotyypit ja -laitteistot 

- kielistudiotekniikka ja -opetus 
- kielitaidon osa-alueet (viestintätaidot, roolit ja 

kielenkäyttötilanteet) 

- audiolingvaalisen kieltenopetuksen tavoitteet ja 

metodit 

- ääntämis-, kuullun ymmärtämis-, rakenne-, sanaato- 

ja puhe- sekä realiaohjelmat: harjoitus- ja testi- 

muotoja kielistudioon ja kieliluokkaan 

- nauhaohjelmien valmistaminen 

- ääninauhojen arkistointi 
- käytännön kielistudiodidaktisia ongelmia ja ratkaisu- 

malleja 

Ilmoittautumiset, joissa pyydetään mainitsemaan kummal- 

le kurssille (I tai II) aikoo osallistua, kesäyliopis- 

ton sihteerille 31.5. mennessä (os. Kouluk. 8, 57130 

Savonlinna 13, puh. 21-:381). i 

NORDISK INLÄRNINGSSTUDIOKURS I JYVÄSKYLÄ 02-06 AUGUSTI 1976 

Deltagare: grundskolans läg- och högstadie- 
lärare och gymnasielärare i 
moderna spräk frän Danmark, 

Finland, Norge och Sverige 

Kursledning: | Expert Äke Andersson, Stockholm 
Bitr. prof. Olavi Nöjd, Jyväskylä 

Anmälningar: Institutet för lärarutbiläning 
Jyväskylä universitet 
Seminaarinkatu 15 
40100 Jyväskylä 10 tel. 291211   

EXCHANGE OF 

  

Syfte: att ge information om hur lärarna 

själva kan konstruera olika typer 
av IS-program och skaffa under- 
visningsmaterial för IS. 

TRANSLATION MATERIALS 

At the Conference of Departments of English in 
Finland, helä in Haukipudas, 18th - 20 th March, the 
work group on translation discussed a plan for ex- 
changing translation materials. The following Plan 
of Action was agreed on: 

The institutes of higher education in Finland co- 
operate among themselves by exchanging translation 
teaching materials. The work group suggests that this 
take place in three stages: 

1. INFORMATIVE STAGE: 

The Language Centre in Jyväskylä publish in Kieli- 
keskusuutisia a list of English Departments 
interested in this sort of exchange and reguest 
any other interested parties to join their names 
to this list. 

2. IMMEDIATE PLAN OF ACTION: 

Representatives of the departments involved will 
then carry on a regular exchange of translation 
material and teacher's notes. Recipients of this 
material will be reguested to offer views on the 
usefulness of the material as applied to their 
purposes. : 

3. LONG-RANGE PLAN: 

A. The material will then be compiled and edited 
for publication/ for possible use as a translation 
text book, including teacher's notes, examples 
and practice exercises dealing with various aspects 
of translation teaching. 

B. The representatives of the departments involved 
will meet in October 1976 to discuss progress made 
and possible funding for publication. Institutions 
are reguested to give their support to any eventual 
applications for expenses. Andrew Chesterman will 
act as organizer of the meeting. 

The following persons from different departments have 
so far expressed their willingness to participate in 
the exchange: 

Philip Binham Helsingin Kauppakorkeakoulu 
Runeberginkatu 14-16 
00100 HELSINKI 10
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Andrew Chesterman Gyldönintie ] A 3 

00200 HELSINKI 20 

Marjatta Huhta Department of English 
Oulu University 

Kasarmintie 8 
90100 OULU 10 

Peter Jarrett * English Department 

, Jyväskylän yliopisto 

40100 JYVÄSKYLÄ 10 

Liisa Korpimies English Department 

Jyväskylän yliopisto 

40100 JYVÄSKYLÄ 10 

Beryl Sandlund Turku Language Institute 

Aurankatu 11 
20500 TURKU 50 

Aulis Rantanen English Department 

: Kouvolan kieli-instituutti 

Salpausselänkatu 38 

45100 KOUVOLA 10 

KIELIKESKUKSEN UUDET OPPIMATERIAALIT 

- Kielikeskusmateriaalia n:o 5/1975 

SPRACHLABORPROGRAMME ZUM HÖRVERSTEHEN UND SPRECHEN 

Programme (und Bandlaufzeit) 

Der Minchner Verkehrsverbund (13') 

Abwasserreinigung (13') 
Besuch in einem Kurhaus (13') 

 Informationen zur Volkssehule in Bayern (12') 

Ausländerkinder im deutschen Schulsystem (17') 

Uher-Werke in Minchen (30') 

Studium an einer Fachhochschule (8') 

Das Studium der Betriebswirtschaft (8') 0
 
J
 

OA
 
U
1
 
B
 
W
 

N
 

H 

Die acht Sprachlaborprogramme sind eine lose Zusammen- 

stellung von Ubungseinheiten, die beliebig zur Er- 

gänzung im regulären Sprachunterricht fir Fortge- 

schrittene eingesetzt werden können. Sie basieren 

auf Interviews, die im August 1974 im Rahmen des von 

dem Sprachenzentrum der Universität Erlangen-Niirnberg 

veranstalteten Seminars "Feldstudien in der Situations- 

analyse im gesprochenen Gegenwartsdeutsch" aufgenommen 

worden sind. Die Programme 1-5 dienen der Schulung 

des Hörverstehens, die Programme 6-8 sind Sprech- 

ibungen. 

  

s. 

Prof. Bauer on pyytänyt tiedottamaan, että Erlangenin 

yliopiston kielikeskuksessa on kerättynä vastaavaa 

haastattelumateriaalia. Känitemateriaalia teksteineen 

voisivat asiasta kiinnostuneet saada muokattavaksi 

opetuskäyttöön ottamalla yhteyden prof. Eric W. 

Baueriin osoite: Sprachenzentrum, Universität Erlangen- 

Niärnberg, D=8520 Erlangen, Bismarckstrasse 1, BRD. 

- Kielikeskusmateriaalia n:o 6/1976 

REMEDIAL READING COMPREHENSION (Social and 

Behavioural Sciences) 

Kokeiluversio 

1 Reading Comprehension Exercises 

2 Structures 

(3 Affixes, Kielikeskusmateriaalia 2/1973) 

4 Wordlists 

Materiaaliin kuuluvat lisäksi tuntikokeet. Kurssin 

pituus on 25 kaksoistuntia. Kurssi on tarkoitettu 

niille, jotka eivät pysty seuraamaan English Reading 

Comprehension -kurssia (Kielikeskusmateriaalia 2/1973). 

Materiaali on tilattavissa maksutta kokeilua varten 

toukokuusta 1976 lähtien. 

- Kielikeskusmateriaalia n:o 7/1976 

HÖR ZU -Hörverständnisibungen 

Programme (und Bandlaufzeit) 

Nachrichten und Wetterbericht (5'30) 

Börsenbericht und Verbrauchermarkt (8'30) 

Aus Wirtschaft und Sozialpolitik (8'30) 

Werbung im Rundfunk (9') 

Uber Kindererziehung (6'30) 

Der II. Bildungsweg (9'30) 

Zum Thomas Mann-Jubiläum (6'30) 

Neue Texte deutscher Autoren (8'30) 

Urlaubsreisen und Versicherung (18'30) 

0
 

0
 
J
A
 

0
1
8
.
 
U
N
+
H
 

10 Umweltverschmutzung und Baudenkmäler (9') 

11 Wehrdienstverweigerung (7') 

12 Ein Kongress sozialdemokratischer Frauen (6'30) 

13 Rädiger - das Nachtgespenst (3'30) 

Adressaten: Studenten des 1.-3. Studienjahres. 

Ziel: Intensives und extensives Hören und Verstehen 

gesprochener deutscher Sprache. Die Ubungen sollen 

u.a. dazu fiihren, deutschsprachigen Vorlesungen besser 

folgen zu können und geben Hinweise zur Notizentechnik. 

Begleitmaterial: Zu jedem Programm gehören die 

Transkription des Tonbandtextes (T), die nicht fir den 

Schäler bestimmt ist, ferner Arbeitsblätter mit den 

Arbeitshinweisen (A) und Lösungsbögen (L). Der Schiiler 

wertet seine Leistung selbst aus:
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- Kielikeskusmateriaalia n:o 8/1976 

English Listening Comprehension Course 
(Economic Sciences) 

' Kurssin pituus on 20 oppituntia (+ alkukoe, x tunti ja 

loppukoe, 1 tunti). Oppimateriaali koostuu seuraavis- 

ta osista: J | 
- harjoitusjaksojen tekstit 

- harjoitusjaksojen äänitteet 

- harjoitusjaksoihin liittyvät kontrollikysymykset 

- harjoitusjaksojen sanasto & ääntämismuodot 

- lisäharjoitukset ja niiden äänitteet 

- opettajan käsikirja , NN 

- testit: kuullunymmärtämiskokeet 1 ja 2, äänteiden 

tunnistaminen, puhuttujen sanojen tunnistaminen. 

Materääälä on kokeiltavana kevätlukukaudella 1976; 

jakeluvalmiina kurssi on elokuussa 1976. 

Materiaalien hinnat: 
  

Kielikeskusmateriaalia n:o 5/1975 

Sprachlaborprogramme zum Hörverstehen und Sprechen 

Kirjallinen osa (74 s.) valmistuu toukokuussa aN 

1976 . o o o o o o o . o o o o o . . o o o o o o , 

Piirtoheitinkalvot 2 kpl « « « « «k < + <. 0. 3,80 

Kielikeskusmateriaalia n:o 6/1975 | 

Remedial Reading Comprehension (tilattavissa maksutta 
kokeilukäyttöön) 

Kielikeskusmateriaalia n:o 7/1976 

Hör zu | = 

Kirjallinen osa (111 s.) « « k k k k kee 66 6, 

Huom. Ääninauhat lähetetään vielä toistaiseksi ai- 

noastaan kopioitaviksi. Kielikeskus tulee 

saamaan vuoden 1976 aikana nauhojen pikako- 

piointilaitteen, joten voimme tulevaisuudessa 

toimittaa korkeakouluille maksusta valmiit 

kopiot. 

Tilaukset: 
Valtakunnallinen kielikeskus 
Jyväskylän yliopisto 
40100 Jyväskylä 10 

tai puhelimitse 941-291211/2853 tai ohivalinta 
941-292853 (Eija Rousu). 
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KIELIKESKUKSEN UUDET JULKAISUT 

Rolf Klemmt (1976) Der Auswahltest fir die Zulassung 
zum Germanistikstudium Hel-Jyv-Tam '75 (Reports on 
University student selection for language subjects 
1975). Valtakunnallisen kielikeskuksen julkaisuja 
n:o 8. Jyväskylän yliopisto. ISBN 951-677-594-2. 

Raportissa kuvataan Suomen yliopistojen saksan kielen 
laitosten valintakokeiden kehittelytyötä viime vuosina. 
Tarkemmin on analysoitu vuoden -75 valintakoe. Ensi 
kertaa v. -74 pidettyyn testiin verrattuna saatiin 
vuoden -75 kokeessa paremmat arvot (mm. reliabili- 
teetti .94). Tämän selittää suurempi koehenkilöjouk- 
ko (382 pyrkijää), testin lyhentäminen 5 osaan, osioi- 
den määrän pysyessä samana (1. kuullun ymmärtäminen 
40, 2. sanasto/kielioppi 50, 3. käännösanalyysi 50, 
4. luetun ymmärtäminen 50, 5. Ravila, Johdatus kieli- 
historiaan 30) sekä pitemmästä koeajasta (4 t. 3:n 
sijasta). Tuloksista laskettiin mm. yksityisten 
osioiden korrelaatiot, oikeiden vastausten frekvens- 
sit, osanottajien suoritusprofiilit, sekä absoluutti- 
set ja suhteelliset pistemäärät. Materiaalia muokkaa- 
malla voitaisiin testi lyhentää 3-4 osaan (150-180 
tehtävää). Koe pidettiin Helsingin (100 oppilas- 
paikkaa), Jyväskylän (65) ja Tampereen (vain 15 ko- 
keen perusteella) yliopistojen yhteisenä valintako- 
keena, mutta käsitellyt tulokset erotettiin toisis- 
taan erilaisten sisäänottoperusteiden vuoksi. 

Pekka Hirvonen (1976) University student selection for 
language subjects: verbal reasoning ability as a 
criterion (Reports on university student selection 
for language subjects 1975). Valtakunnallisen kieli- 
keskuksen julkaisuja n:o 8. Jyväskylän yliopisto. 
ISBN 951-677-594-2. 

Raportissa esitellään argumentteja, jotka puoltavat 
huomion kiinnittämistä soveltuvuuteen opiskelijavalin- 
nassa. Ensi askeleena tämän toteuttamiseksi esitellään 
kielellisen päättelykyvyn testi, joka laadittiin ja ko- 
keiltiin vuoden 1975 englannin kielen opiskelijavalin- 
noissa, joihin osallistui 1046 pyrkijää. Tulokset 
osoittavat testin toimineen tehokkaasti ja ennustaneen 
menestymistä koko valintakokeessa.. Niistä ilmenee 
myös, että kielellisen päättelykyvyn testi parantaa 
valintakokeen erottelukykyä ja tuo kokeeseen uuden va- 
lintakriteerin koulu- ja ylioppilastutkintoarvosanojen 
sekä käytännön kielitaidon lisäksi. Tulokset viittaa- 
vat myös siihen, että kielellisen päättelykyvyn testin 
osoittama soveltuvuus kielitieteellisiin opintoihin on 
vähemmän riippuvainen pyrkijän koulu- ja alueellisesta 
taustasta kuin muut käytetyt valintakriteerit. Kokeilua 
on tarkoitus jatkaa vuoden 1976 kielten opiskelija- 
valinnoissa. (Hinta mk 3,50) 
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Raimo Konttinen - Timo Sikanen (1976) Englanninkielisen 

tieteellisen tekstin ymmärtämisen opetuskokeilu: 
ensimmäinen kokeiluvaihe. - English language teaching 

experiment in the comprehension of scientific texts. 
Stage I. Valtakunnallisen kielikeskuksen julkaisuja 
n:o 9. Jyväskylän yliopisto. ISBN 951-677-626-4. 

Opetuskokeilussa selvitettiin englanninkielisen tekstin 

ymmärtämisen opetuksen ongelmia yhteiskuntatieteellisil- 

lä aloilla, kehitettiin oppimateriaalia ja pyrittiin 

luomaan evaluaatiojärjestelmänsä avulla itseään tarkis- 

tavaa opetusjärjestelmää, sekä tutkittiin tekstin ymmär- 

tämisen oppimiseen vaikuttavia tekijöitä. Erityisesti 

kiinnitettiin huomiota tavoitteenmäärittelyyn, joka oli- 

si riittävän konkreettinen, analysoitavissa instrumen- 

taalisiksi tavoitteiksi ja joka mahdollistaisi toistu- 

van evaluoinnin. Opiskelu noudatti tavoiteoppimisen 

periaatetta siten, että opiskeluaika saattoi vaihdella 

0-4 kuukauteen (keskiarvo 29 t opetusta ja itseopiskelua). 

Kurssille osallistuneista 3/4 sai kielikokeen suorite- 

tuksi, mikä on huomattavasti enemmän kuin vastaavilla 

perinteisillä kursseilla. Kurssilla menestymiseen vai- 
kutti eniten lähtötaso eli tavoiteesta puuttuvan kieli- 

taidon määrä, sen sijaan mitatuilla lahjakkuuspiirteil- 
lä tai oppimisnopeudella ei juuri ollut merkitystä. 

Lisäksi selvitettiin tekstin ymmärtämistaidon mittarei- 

den laadintaa, kielitaidon rakennetta sekä opiskelijoi- 

den suhtautumista kurssin opetukseen. (Hinta mk 7,00) 

  

  

OPPIMATERIAALEJA (jatkoa) 

Huom. Materiaalien kuvaus perustuu kustantajan 
antamiin tietoihin. 

Reading Comprehension 

Social Sciences 

Title: 

Level: 

Special 
Character- 

istics: 

Title: 

Special 
Character- 

istäes: 

Title: 

Special 
Character- 
istics: 

Title: 

English Studies Series. (gen. ed.) Ronald Mackin. 
Oxford University Press. London. 

A series of selected passages for specialists. 
Intended to provide intensive language practice for 
those who are fairly advanced in their own subject, 
but whose knowledge of English is comparatively 
limited. 

The basic plan is to give the student a selection 
of unsimplified passanges relating to his subject 
of study taken from established textbooks, journals 

and so on, and to provide exercises and to test 
comprehension of the passage and to give practice in 
the used commonly occurring grammatical patterns 
and vocabulary. When necessary, the pronunciation of 
technical terms is given, and a key to exercises. 
Recordings available for most of the titles. 

History, Sociology, Politics, Economics, Law. 
(ed.) M.J. Clarke. ESS 1, Oxford University Press, 
London. . 

Consists of 30 reading passages, each one followed 
by -explanatory notes and by exercises based on the 
text. The exercises are designed to test 
comprehension, vocabulary and essay writing ability. 
At the end of the book there is an index of the 
points covered in the exercises and a key is provided 
for students working on their own. The authors 
include Paul Einzig, J.K. Galbraith, Ivor Jennings, 
H.J. Laski, Arnold Toynbee and H.G. Wells. 
Tapes available. 

Anthropology, Psychology, Education, Language, 
Philosophy. (ed. M.J. Clarke) ESS 2, Oxfor 
University Press, London. 

The 30 reading passages in this volume complete Miss 
Clarke's treatment of the social sciences. Among the 
authors represented are: A.J. Ayer, Isaiah Berlin, 
Randoiph Ouirk, Bertrand Russel, anä Margaret Schlauch. 

English in Social Studies. Oxford University Press, 
London. Forthcoming.
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Invitation to Sociology. A Humanistic Perspective. 

Penguin, A Pelican Original. 

A basic introductory text to Sociology. 

Economic and Social Readers 1 and 2. Akademiför- 

laget-Gumperts. (ed.) Biggerson H. Gothenburg 1965. 
  

A series of extracts on the economic and social life 

of Britain, USA and some Commonwealth countries, with 

margin notes on pronunciation and meaning, the latter 

by gloss and translation. There are occassional 

contextualizing visuals. Comprehension guestions and 

composition topics follow each extract and the books 

seem to be intended largely as source for information. 

A Prepäratory General English Course for Colleges: 

Social Sciences. Central Institute of English, 

Hvderabad. Orient Longman 1963. 

A course designed for students with a 2500-word 

vocabulary and a limited range of structures who have 

to follow lectures and read textbooks in English. 

The main emphasis is on vocabulary expansion. The 

course is in three parts: the first part presents 

texts and reguires students to locate words in the 

text to correspond to a list of glosses, the second 

- part practices verbal structures through substitution 
table and blankfilling technigues and ends with 
sections on reference, comprehension and word 

formation, the third part is a dictionary with 

phonetic renderings, glosses and page references. 

Myös sarjaan ENGLISH IN FOCUS, jota toimittavat 

J.P.B. Allen ja H.G. Widdowson, ja jota julkaisee 

Oxford University Press, kuuluu yhteiskuntatieteili- 

jöille laadittu osa, joka ilmestyy lähiaikoina ellei 
ole jo äskettäin ilmestynyt. 

ILMOITTAUTUMINEN Kiekäkestuksen koulutuspäiville syksyllä 196 
(tarkemmin sivulla 17) 

Na e toa N fa 107 Pox ajalkkn taa 1002 kuda js Ja Kei) kukndst. ke Ufo Hä) Met 1671 s) 

Kesäosoite: o o o o o o o o o . o o o o o o o o o o o 

Korkeakoulu: Telia kuien ya Tean del. ja [muista X sileelimna s M 1 Kallata 

Virka-asema: Pn e Naa aN ad sä. ka s amet Taa Vain ei joutnaaja voi Viet 19 Mh 

Kieli: o o e e o o o o o o . e . ”» o o o ja e e - o n 

E PE SAANET el Ha] HS] 14.2 Sa Iia. Gia hs. Has ja 7 mvs Po Mula ma 6 

Toivon kurssilla käsiteltävän ensisijaisesti 

[] luetun ymmärtämiseen tarkoitettua oppimateriaalia 

[] kuullun ymmärtämiseen tarkoitettua oppimateriaalia


