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Lyhyt yhteenveto hankkeesta

Hankkeen tehtävänä oli laajentaa englannin kielen käyttöä päiväkodin arjessa esiopetuksen
lisäksi myös 3-5 -vuotiaiden toiminnassa. Hankkeen avulla on vahvistettu kaupungin
varhaiskasvatustoiminnan laatua ensisijaisesti lasten kielellisten ja monikulttuuristen taitojen
kehittymisen tukijana. Hankkeessa on hyödynnetty varhaisen kielenomaksumisen
herkkyyskauden oppimispotentiaalia tuomalla kieli lapsen arkeen, leikkiin ja muihin kielellisiin
vuorovaikutustilanteisiin, tietojen ja taitojen oppimiseen. Vieraan kielen käyttö on luonnollisella
tavalla lisääntynyt, kun päiväkodin toimintaan on osallistunut englantia työkielenä käyttävä
henkilö. Henkilöstöä on innostettu käyttämään englannin kieltä arjen touhuissa lasten kanssa
ja rohkaistu käymään keskusteluja maahanmuuttaja perheiden kanssa.
Varhaiskasvatussuunnitelmaan on kirjattu eri kielten harjoittelu osana monikulttuurisuutta.
Miten hanke on käytännössä toteutettu? Työnjako ja aikataulu

Olennaisena osana hankkeen toteutusta oli palkata päiväkotien käyttöön natiivisti tai
erinomaisesti englantia työkielenä käyttävä henkilö lisäresurssiksi arjen toimintoihin. Hankkeen
alkaessa sopivan henkilön löytäminen apuopettajaksi ei onnistunut ja haasteita on tässä ollut
myöhemminkin. Hankejaksoon on jäänyt kuukausia, jolloin tällaista työntekijää ei ole ollut
käytettävissä. Henkilön rekrytoinnissa on tehty yhteistyötä lukion kanssa. Lukiolle haettiin
vuosittain apuopettajia lähinnä Edinburghin yliopiston kautta. Lukioon tulevien apuopettajien
työpanoksesta oli varattu 20% päiväkotien käyttöön. Toimintakaudella 2017-2018 Ahren Parry
työskenteli päiväkodeissa. Hän on pitänyt lapsiryhmille erilaisia toimintahetkiä englannin
kielellä. Toiminnot on suunniteltu yhdessä henkilöstön kanssa. Syksyllä 2018, työpanoksesta
alle 25 %, toimintaa järjestettiin Englannin kielellä Mäntylän, Puolukan ja Satumajakan
päiväkodeissa yhteensä 115 lapselle.
Päiväkodeille on ollut käytössä oppimateriaalipaketti Let's english - englantia
varhaiskasvatukseen, joka on ollut vuosisuunnitelman tukena. Aihepiirit käsittelevät esim.
vuodenkierron mukaisesti eri aihepiirejä.
TAVOITTEET, TOIMINTA JA TULOKSET
1
Hankkeen/toiminnan tavoite

Lasten innostus ja kiinnostus vierasta kieltä kohtaan vahvistuu luonnonmukaisen kielen
oppimisen avulla. Lasten taidot ja rohkeus varhaisessa vieraan kielen omaksumisessa ja
käyttämisessä paranevat. Kielirikasteisen toiminnan laajentaminen varhaiskasvatukseen 3-5
vuotiaille lapsille niin, että jatkossa englannin kieltä käytetään päiväkodeissa kaupungin
varhaiskasvatussuunnitelmaan kirjattuna suunnitellusti ja järjestelmällisesti. Hankkeen avulla
pyritään kehittämään kaupungin varhaiskasvatustoiminnan laatua ensisijaisesti lasten
kielellisten ja monikulttuuristen taitojen kehittymisen tukijana.
Toiminta, jolla tavoitteeseen on pyritty

Yhden päiväkodin esiopetusryhmästä lähtenyt englannin kielen rikastus on laajennettu kolmen
päiväkodin esiopetus- ja 3-5 -vuotiaiden ryhmiin. Toiminnassa on nyt mukana jo yli 50 %
päiväkotien lapsista. Vuoden 2017 syksyllä aloitti englannin kieltä äidinkielenään puhuva
apuopettaja, Ahren Parry, työskentelyn päiväkodeissa keskimäärin 2½pv/viikko. Hän osallistui
päiväkodin arkeen yhtenä kasvattajana. Toiveistamme huolimatta Ahrenin työsuhde päättyi, ja
syksyllä 2018 työntekijä vaihtui, mutta toiminta jatkui samalla tavalla. Henkilöstö teki
yhteistyötä natiivin toimijan kanssa suunnitellessaan päiväkodin toimintaa. Englannin kieli on
päivittäin käytössä jollakin tavalla, lauluissa, loruissa, numeroina, ohjeina jne. Lisäksi on ollut
teemaviikkoja aiheena esim. eläimet tai värit. Päiväkoti Puolukkaan palkattiin huhti-kesäkuuksi
2018 ulkomaalaistaustainen lastentarhanopettaja Mariette Monney. Hän on käyttänyt
englannin kieltä lasten kanssa päivittäin ja vahvistanut henkilöstön kielitaitoa.
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Konkreettiset tulokset, jotka tavoitteen osalta saavutettiin

Palaute päiväkodilta:" Lapset tykkää kovasti ja ovat innolla mukana. Odottavat englannin
opettajaa. Erityisesti tykkäävät touhuista opettajan kanssa ja kun saavat leikkiä, pelata yms.
hänen kanssaan."
Lapset käyttävät englannin sanoja puheissaan ja miettivät usein, mitä jokin olikaan englanniksi.
Esiopetuksen materiaalia on muokattu 3-5-vuotiaille sopivaksi. Henkilökunta on rohkaistunut
vuorovaikutukseen
maahanmuuttajien
kanssa. Jokaisesta
ryhmästä
ainakin
yksi
henkilökunnasta käyttää englannin kieltä kommunikoidessaan lasten vanhempien kanssa. .
2
Hankkeen/toiminnan tavoite

Tavoitteena on päiväkotien yleisen kielitietoisuuden ja monikulttuurisen kasvatuspedagogiikan
kehittäminen innostamalla henkilöstö pohtivaan dialogiin keskenään ja lasten vanhempien
kanssa. Hanke tukee osuvasti kaupungin strategista tavoitetta kansainvälisestä Kalajoesta.
Henkilöstön pedagogiset valmiudet kasvavat kielirikkaan yhteisön jäseninä, tukijoina ja
kehittäjinä. Hanke antaa käytännön vinkkejä kielirikkaan toimintatavan pitkäjännitteisen
suunnitelman laatimiseen osaksi kaupungin varhaiskasvatussuunnitelmaa.
Toiminta, jolla tavoitteeseen on pyritty

Henkilöstö tekee yhteistyötä natiivin apuopettajan kanssa suunnitellessaan päiväkodin
toimintaa, työkielenä on englanti. Englannin kieli on päivittäin käytössä jollakin tavalla,
lauluissa, loruissa, numeroina, ohjeina jne.
Toimintaa
dokumentoidaan
ja
kerätään
näin
kokemuksen
kautta
materiaalia
vuosisuunnitelman pohjaksi.
Päiväkoti Puolukan henkilökunta teki tutustumiskäynnin Ouluun kielikylpyryhmään Allinpuiston
päiväkodissa.
Konkreettiset tulokset, jotka tavoitteen osalta saavutettiin

Henkilökunta on rohkaistunut vuorovaikutukseen maahanmuuttajien kanssa.
Englanti on työkielenä käytössä, jokaisesta ryhmästä ainakin yksi henkilökunnasta käyttää
englannin kieltä kommunikoidessaan lasten vanhempien kanssa. Päiväkodissa on järjestetty
monikulttuurinen juhla lapsille ja perheille. Päiväkodeissa englanninkielen opettelu tapahtuu jo
luonnollisena osana päivittäistä toimintaa. Kansainvälisiä tuokioita / tapahtumia tullaan
järjestämään jatkossakin.
Miten hankeen toimintaa, tuloksia ja vaikutuksia on arvioitu?

Hankkeen etenemistä on seurattu varhaiskasvatuksen esimiesten kokouksissa. Henkilöstön
palautteen perusteella englannin kielen rikasteinen toiminta on vahvistanut ja rohkaissut niin
lapsia kuin myös henkilöstöä käyttämään vierasta kieltä arjen tilanteissa. Henkilöstöltä tullaan
kysymään kokemuksia ja kommentteja englannin kielen käytöstä kuluneen toimintakauden
ajalta.
Rekrytointiongelmien vuoksi hankeen eteneminen on hidastunut. Myös avainhenkilöiden
vaihtuminen työpaikan vaihdosten vuoksi on haitannut materiaalin keräämistä
jatkotyöstämistä varten. Työtä on tarkoitus kuitenkin jatkaa hankkeen päättymisen jälkeen.
Miten hankkeesta/toiminnasta on tiedotettu?

Hankkeesta on tiedotettu päättäjille ja lasten vanhemmille. Kalajoelle on sekä työperäistä että
muuta maahanmuuttoa, muuttaville perheille on kerrottu kielirikasteisesta toiminnasta.
Hanketta on esitelty mm. päiväkodissa järjestetyn kansainvälisen kevätjuhlan avulla, jossa
lapset pääsivät esittämään taitojaan. Päiväkodissa on järjestetty monikulttuurinen juhla lapsille
ja perheille. Mukana oli väkeä kuudesta eri maasta. Syksyllä päiväkotien lapset esiintyivät
yhteisissä, julkisissa tapahtumassa, jossa lauloivat kuudella eri kielellä. Yleisölle kerrottiin, että
päiväkodeissa on ollut englannin kielen rikastuttamis - hanke, jonka avulla on saatu lapset
kiinnostumaan vieraista kielistä.
TUOTOKSET
1

Tuotokset

Muu tuotos
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Kuvaus

Kansainvälinen juhla, jossa yhteisenä kielenä käytettiin englannin kieltä, Juhlaan osallistuin 60
lasta vanhempineen. Juhlassa laulettiin, leikittiin ja maisteltiin eri maiden ruokia.
Englannin kieli on mukana esim. aamun aloitustuokioissa päivittäin. Englannin kielen käyttö on
vakiintunut arjen toimintoihin, käytäntö jatkuu luonnollisena osana arkea.
Saatavuustiedot, www-osoite tms.

-LIsätietoja

Hankkeesta/toiminnasta on esitetty ehdotuksia OPH:n hyvien käytäntöjen portaaliin.

Ei
Lisätietoja

Hankkeen toteutui odotettua pienempänä ja Kalajoen kaupunki palauttaa maksettua tukea
seuraavasti: Palautus 12146 € + korko 3 % (508,14) maksetaan Opetushallitukselle 11.2.2019
liitteen 2 mukaisena.
Kirjanpidon pääkirjaote
Englantirikastus_päiväkoteihin_pääkirjanote2017-2018 (002) (ID 435).pdf (Liitetty 4.2.2019 klo 15.32)

1 Muu liite
3107-vuosi2018.pdf (Liitetty 4.2.2019 klo 15.33)
2

TALOUSARVIO

Englantirikastus päiväkoteihin Kalajoella-hanke loppuselvitrys palautettava.pdf (Liitetty 5.2.2019 klo 14.39)

TALOUSARVIO
Menot

Selite, lyhyt kuvaus

Henkilöstökustannukset
Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Palkat, sivukulut
kuvasanakortit

Laitehankinnat
Palvelut
Vuokrat
Matkakustannukset

Muut kustannukset
Kustannukset yhteensä

Yhteensä €
6699 €
81 €
0€

Kielikylpytoiminnan hanketilaisuus Tampereella,
matka-ja majoituskulut 2henk. Tutustumiskäynti
Ouluun kielikylpypäiväkotiin, matkakulut
Tapahtuman tarjoilut

0€
0€
404 €

133 €
7317 €

TULOT
Hankkeesta saadut tulot

0€
0€

HANKKEEN MUU RAHOITUS
EU-rahoitus

0€

Muu julkinen rahoitus
Yksityinen rahoitus

0€
0€

Muu rahoitus yhteensä

0€
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