Tiimijakson 2021 englanninkielinen kirjallinen yksilötehtävä on viesti suomalaisille
europarlamentaarikoille . Otsikoksi sopisi

My message to the Finnish MEPs

Mikä on viestisi suomalaisille euroedustajille? Euroopan parlamentti on tärkeä poliittisten
keskustelujen ja päätöksenteon foorumi. Kerro suomalaisille europarlamenttiedustajille
kannanotossasi, mikä on tärkeää maailmalle, Euroopalle, Suomelle, sinulle. Mitä asioille tulisi
tehdä? Mitä haluat sanoa MEPeillemme? Minkälaisen Euroopan suomalainen nuori haluaa nähdä?
Mitä tulevaisuudentoiveita sinulla on? Lähestymistapa on vapaa. Näkökulmia saatte ottaa
vapaasti. Nämä kannanotot kootaan yhteen ja lähetetään suomalaisille euroedustajille.
Oletusarvo on, että osoitamme viestimme kaikille suomalaisille MEPeille. Halutessasi voit osoittaa
viestisi jollekin tietylle MEPille. Tarkoituksemme on saada edustajien huomio myönteisessä
mielessä, joten kirjoitamme asiallisesti ja rakentavasti. Voit kirjoittaa omalla nimelläsi tai
vaihtoehtoisesti voimme laittaa kannanottosi loppuun anonyymisti NN (= Nomen Nescio, en tiedä
nimeä)
Tiimijaksolla EU-asioita käsitellään koko ajan monelta kantilta, joten sinulla varmasti nousee sieltä
asioita, joihin haluaisit tarttua.
Kaikki kirjoittavat ainakin 200 sanaa. Jos kurssiarvosanatavoitteet ovat korkealla, laajuutta
kirjoitelmassa saa olla sen mukaisesti (eli ei kattoa). Muistamme, että lukioon tultaessa opettaja
ei tiedä opiskelijan aikaisempaa taustaa missään aineessa, joten tämä on tärkeä enkun kurssin
näytönpaikka. Eli lukio-opettajat eivät tiedä, oletko jo ässä enkussa vai haluatko nyt aloittaa
lukiossa uudella päättäväisellä otteella. Oletamme siis, että kaikki opiskelijat ovat motivoituneita ja
haluavat puskea rajojaan eteenpäin.
Kirjoitelmaa pidetään tärkeimpänä osoituksena tämänhetkisen englantisi tasosta ja sen voit hioa
ja huolitella tavoitteidesi mukaisesti. Korostetaan vielä kerran tämän tuotoksen tärkeyttä
arvioinnissa.
Tehtävän arvioinnissa kiinnitetään huomiota tekstin luontevuuteen sekä sanaston ja rakenteiden
monipuoliseen käyttöön. Asiasisältöä saa hakea lähteistä, mutta kirjoitelman kielen pitää olla
omaa.

Huolitellussa tekstissä on kappalejako ja kieli on huolellisesti valittua sekä sanasto/rakenteet
tarkastettuja. Esitetään argumentteja ja niille perusteluja. Opiskelijat tulevat huomaamaan, että
paneutuvalla tekemisellä he saavat aikaan kelpo jälkeä.
Tässä tulee paras uutinen: Tämä tehtävä ei voi mennä päin mäntyä. Olet valitsemallasi tiellä ja se
on hyvä valinta. Omia mielipiteitä vaan mukaan ja niille perusteluja. Jos päätät vaihtaa
näkökulmaa, eteesi heti avautuu uusi mielenkiintoinen tie.
Jaa työsi opettajalle Turnitin-ohjelmassa. Turnitiniä tullaan käyttämään lukion enkunkursseilla,
joten siinäkin mielessä on nyt hyvä aika tutustua ohjelmaan. Kirjautuminen Turnitiniin täällä:
https://www.turnitin.com/
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Pohojalaaset sanoisivat tästä tehtävästä ”Tätei pirä hotalehtaa!”, joten viimeinen palautuspäivä
sovitaan syysloman jälkeisen viikon sunnuntaiksi, joka on 7.11.2021. Ts. kypsytellään tuotos ajan
kanssa- Ei hättäillä. Korjaus ja arviointi first come, first served.

Antoisaa työskentelyä toivottelee
Se Maxx

