
 
 

Kertominen  

Sinulla on 1 minuutti aikaa valmistautua tehtävään. Sinulla on 1,5 minuuttia aikaa puhua 

aiheesta.  

Kertominen  

Tehtävä 1  

 

Koulu kotimaassani 

• Kuvaile kotimaasi koulujärjestelmää, sen hyviä ja huonoja puolia. 

• Mikä on erilaista sinun kotimaassasi koulussa ja Suomessa? Mitä tiedät? 

• Mitä haluaisit tuoda sinun kotimaan koulusta Suomeen? 

• Muuta? 

 

Tehtävä 2 

 

Kouluhistoriani 

• Millainen koululainen sinä olit? 

• Mikä on paras koulumuistosi? 

• Mitä inhosit koulussa? 

• Millainen oli sinun paras opettaja? Miksi? 

• Millainen koulutustausta sinulla on?  

• Oletko hankkinut urasi aikana lisäkoulutusta? Jos olet, millaista? 

• Mitä tietokoneohjelmia osaat käyttää? 

• Muuta? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Keskustelutehtävät  

 

A. Sinun lapsi menee kouluun ensimmäiselle luokalle. Juttelet opettajan kanssa 

ensimmäisen kerran. 

B. Sinulla on tapaaminen päiväkodissa / koulussa opettajan kanssa. Sinun lapsi on ollut 

tuhma. Keksi itse, mitä hän on tehnyt. 

C. Haluat kysyä opettajalta sinun lapsen opinnoista. Haluat tietää, miten voisit auttaa 

häntä paremmin. 

D. Soitat päiväkotiin / kouluun ja kysyt työpaikkaa tai harjoittelupaikkaa. 

E. Sinun ystävä on työssä päiväkodissa. Sinulla on hänelle tärkeää asiaa. Hän ei vastaa 

kännykkään. Soitat hänen työpaikalle. 

F. Sinä näit, kun koulun pihalla / kaupassa joku lapsi kiusasi toista lasta. Miten? Kuulit 

heidän nimet. Soitat kouluun rehtorille ja kerrot asiasta. 

 

 

Tilannetehtävät  

 

Lue tehtävä ja kerro, mitä sanoisit tällaisessa tilanteessa.  

 

1. Lapsi kiusaa toista lasta pihalla. 

2. Kysyt tietä rehtorin kansliaan. 

3. Et osaa käyttää kopiokonetta. Tarvitset apua. 

4. Soitat koululle ja kysyt neuvoa sinun lapsen asiassa.  

5. Sinulla on tapaaminen opettajan kanssa, mutta et pääse tapaamiseen. 

6. Haluat tavata lapsen opettajan, mutta et tiedä hänen nimeä. 

7. Et muista, miten Wilmaan pääsee.  

8. Olit vanhempainillassa, ja unohdit sinun sateenvarjon kouluun. 

9. Sinun lapsi on hukannut pipon ja hanskat. 

10. Sinun lapsen toinen kenkäpari on vaihtunut, toinen on kokoa 37 ja toinen 34. 

 

 

 

 

 



 
 

 

Mielipide  

 

Valitse yksi aihe ja kerro siitä mielipiteesi. Voit valmistautua 2 min ja puhua 2 min.  

 

A. Millainen pukeutuminen sopii kouluun Suomessa ja sinun kotimaassa? Mitä hyviä ja 

huonoja puolia molemmissa on? 

B. Miten Suomen ja sinun kotimaan koulutusjärjestelmä ja tutkinnot eroavat toisistaan? 

Mitä hyviä ja huonoja puolia molemmissa on? 

C. Suomessa lapset menevät turhaan ja liian aikaisin päiväkotiin. 

D. Opettajan työ on Suomessa vaarallista. 

E. Suomen kouluissa pitäisi olla parempi kuri. Miten se tehdään? 

F. Suomalainen ja minun kotimaani kasvatus eroavat toisistaan. Mitä hyviä ja huonoja 

puolia molemmissa on? 

G. Ihmisestä tulee sivistynyt koulutuksen ansiosta. Onko muita teitä? 

H. Miksi suomalaista koulutusta (ainakin vielä) arvostetaan muissa maissa? 

I. Miten Suomeen voisi houkutella lisää työvoimaa? 

 

 


