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Kirjoittajakutsu 
Kielikukon 33. vuosikertaan

Kielikukko on FinRAn (Finnish Reading Association) julkaisema 
lehti, jonka tavoitteena on kertoa ajankohtaisesta lukemisen, 
kirjoittamisen ja oppimisen tutkimuksesta sekä hyvistä 
opetuskäytänteistä. Kielikukossa julkaistaan artikkeleita, 
kuvauksia opetuskokeiluista, puheenvuoroja ja haastatteluja.

Kielikukon vuoden 2014 jäljellä oleva numero keskittyy 
seuraavaan teemaan:

4/2014 – Tekstitaidot eri oppiaineissa
Artikkelien toimitus viimeistään viikolla 46/2014

Kirjoitusohjeet löytyvät FinRAn blogista 
http://finnishreadingassociation.blogspot.fi. Artikkelit 
toimitetaan sähköpostitse Kielikukon päätoimittajalle Sirpa 
Eskelä-Haapaselle osoitteella sirpa.eskela-haapanen@uta.fi.



KIELELLISET OPPIMISVAIKEUDET
-ASIANTUNTIJAKOULUTUS

Jyväskylä

Prosessikoulutus, jossa tavoitteena on syventää 
osaamista kielellisistä oppimisvaikeuksista. 

Koulutuksessa kehitetään valmiuksia arvioida, 
kuntouttaa ja tukea oppilaita, hyödynnetään 
verkko-oppimisympäristöjä ja -materiaaleja 
sekä tutustutaan kielihäiriöisten oppilaiden 

opetukseen Onerva Mäen koulussa.

  1. osa 19.–20.11.2014
2. osa 13.–14.1.2015
3. osa 11.–12.3.2015

Lue lisää kotisivuiltamme ja ilmoittaudu mukaan:

www.onerva.fi/koulutus/koulutuskalenteri

www.onerva.fi
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