Onneksi olkoon, tuore Suomi-koulun opettaja!
Edessäsi on uusi ja jännittävä työtehtävä Suomi-koulun opettajana Saksassa. Tähän työhön ei
voi kouluttautua missään oppilaitoksessa, eikä yhtä ja oikeaa tapaa toimia kielikoulun
opettajana ole olemassakaan. Monessa tilanteessa opettajan on ”pakko” turvautua omaan
luovuuteensa ja ideointitaitoonsa sekä luottaa itseensä ja siihen, että juuri hän on oman
oppilasryhmänsä paras asiantuntija. Tähän on kerätty muutamia kielikoulun opetustyötä
helpottavia tietoja. Toivottavasti näistä on hyötyä matkallasi kohti entistäkin parempaa
opettajuutta, matkalla, jota et tee yksin vaan yhdessä kymmenien muiden Saksan Suomikoulujen opettajien kanssa. Työn iloa!
Perustietoa
- Saksan Suomi-koulujen neuvosto on yhdyslenkki Saksan Suomi-koulujen välillä, se
järjestää vuosittain koulutuspäivät opettajille ja pääsiäismatkan Helsinkiin 12-18-vuotiaille
suomikoululaisille, ks. www.rengas.de/suomi-koulut.
- Suomi-koulujen tuki ry on yhdyslenkki kaikkien maailman Suomi-koulujen välillä, sen sivuilla
www.suomi-koulut.fi on paljon tietoa ja materiaalia. Pyydä koulusi puheenjohtajaa ilmoittamaan
tietosi tuki ry:lle, niin voit rekisteröityä jäsensivujen käyttäjäksi.
- Facebook-ryhmät Suomi-koulujen opettajat (maailmanlaajuinen) ja Saksan Suomi-koulut
tarjoavat vertaistukea.
- Suomi-Seuran kautta haetaan Suomen opetushallituksen myöntämää valtionapua opettajien
palkkioihin sekä vuokra- ja oppimateriaalikuluihin (lisätietoja www.oph.fi ja www.suomi-seura.fi),
tämän tekevät koulun puheenjohtaja ja rahastonhoitaja. Apurahahakemuksen liitteeksi tarvitaan
jokaiselta opettajalta ryhmäkohtainen opetussuunnitelma: ryhmän/oppilaiden oppimistavoitteet,
aiheet, materiaalit.
Suomi-koulun toiminta
- Suomi-kouluja johdetaan vapaaehtoisvoimin, ylin päättävä elin on vanhempainkokous (joka
koululla on omat sääntönsä, joihin kannattaa tutustua).
- Oman Suomi-koulun vanhempainneuvoston (tai johtokunnan) puheenjohtajan kanssa
sovitaan palkkio- ja muista sopimusasioista.
- Monet koulut järjestävät ns. motivaatioleirejä toisten Suomi-koulujen kanssa.
Opetuksen suunnittelu
- Suomi-koulujen opetussuunnitelmasuositus (2015) kaikille maailman Suomi-kouluille
(www.oph.fi) sekä Saksan Suomi-koulujen opetussuunnitelma (2000)
(www.rengas.de/suomi-koulut) auttavat opetuksen suunnittelussa.
- Ryhmäsi entinen opettaja tai koulun muut opettajiat auttavat suunnittelun alkuun.
Koulutus
- Saksan Suomi-koulujen neuvosto järjestää vuosittain koulutuspäivät Saksan Suomikoulujen opettajille yhteistyössä jonkun Suomi-koulun kanssa.
- Suomen opetushallitus järjestää vuosittain koulutuspäivät kaikille maailman Suomi-koulujen
opettajille Helsingissä.
Opetusmateriaali
- Varsinaisesti Suomi-koulujen käyttöön laadittua oppimateriaalia ei toistaiseksi ole olemassa.
Opetuksessa käytetään yleisesti Suomenkin kouluissa käytössä olevaa materiaalia (äidinkieli
ja kirjallisuus ja/tai suomi toisena kielenä sekä esimerkiksi ympäristö- ja luonnontiedon sekä
historian materiaalit). Oppikirjoja tai muuta oppimateriaalia valittaessa kannattaa vierailla
suomalaisten kustantajien nettisivuilla. Muutenkin internet on ehtymätön materiaalilähde.
- Kysele oman koulun muilta opettajilta ja vastuuhenkilöiltä koululle aiemmin hankituista
oppimateriaaleista, peleistä, lasten- ja nuortenkirjoista ym. Kielikoulun oppimateriaaleissa näkyy
monesti opettajan oma kädenjälki, kun sopivaa valmista materiaalia ei yksinkertaisesti ole.
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