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SANASTON KÄYTTÄJÄLLE

Tämän aikuiskavatuksen suomi-englanti-suomi perussanaston synnyn taus-
talla on yksi järjestö, European Association for the Education of Adults
[EAEA], ja aivan erityisesti yksi henkilö, ruotsalainen kansanopistomies ja
Lindköpingin yliopiston kansansivistäjälinjan opettaja Hans Hovenberg. Hän
kokosi vuosina 1990-95 noin 2000 alan perustermiä englanniksi. Tarkoitus
oli alunpitäenkin se, että eri kielille etsittäisiin vastineet näille termeille ja
että näin menetellen saataisiin yhtenäisyyttä aikuiskasvatuksen
terminologiaan kolmellekymmenelle Euroopan kielelle.

Konkreettinen mahdollisuus avautui, kun EAEA otti tämän hankkeen omak-
seen ja tuki sen pääsyä EUn Sokrates-ohjelman piiriin. Projekti saikin vuonna
1996 tukea tältä ohjelmalta, niin että englanninkielisen perussanaston
muokkaamista saatettiin jatkaa. Tähän työvaiheeseen, jossa oli mukana
mm. professori Peter Jarvis, University of Surrey, UK, ottivat Suomesta
osaa Kansalais- ja työväenopistojen liiton toiminnanjohtaja Eeva-Inkeri
Sirelius ja saman järjestön projektisuunnittelija Anne Rosenius.

Kiitän Eeva-Inkeri Sireliusta, että hän oli valmis järjestämään Anne Rose-
niuksen työtehtävät siten joustavasti, että tämä saattoi ottaa tehtäväk-
seen tämän sanaston suomalaisen perustyön. Sitä ovat täydentäneet Kim-
mo Absetz ja allekirjoittanut.  On mieluisaa kiittää myös tri Nely Keinästä,
Helsingin yliopiston syntyperäistä englannin kielen lehtoria, jonka huomau-
tukset on otettu tarkasti huomioon.

Tätä terminologiaa ei olisi voitu saada aikaan ilman opetushallituksen ta-
loudellista tukea. Esitän parhaimmat kiitokset ylijohtaja Timo Lähdesmäel-
le, joka katsoi hankkeen olevan osa sitä kansainvälistymisprosessia, jota
suomalainen aikuiskasvatus näinä aikoina elää ja jonka yhdenä työvälineenä
tämä kirjanen tulee toimimaan.

Ne kirjalliset lähteet, joita työssä on käytetty, on listattu sanaston lopussa.
Toimittajat toteavat, että tämänlaatuinen työ on aloitettava jostakin, vaik-
ka vaatimattomastakin alusta, ja toivovat, että tämä alan perussanasto
olisi yllyke laajemmalle erityistermilologian sanakirjalle.

Helsinki 26.1.1998

Timo Toiviainen, EdD
pääsihteeri, VSY-SBO

[timo.toiviainen@vsy.fi]
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TO THE USER

Behind the creation of this book of Finnish-English-Finnish basic adult edu-
cation terminology is one organization, the European Association for the
Education of Adults [EAEA].  Special credit also goes to one individual,
Hans Hovenberg, a teacher in the liberal adult education department of the
University of Lindköping and a man long active in Swedish folk high schools.
In 1990-95, he compiled approximately 2000 basic adult education terms in
English.  His original intention was that corresponding terms in various lan-
guages would be sought, and that this would help bring uniformity to adult
education terminology between the thirty European languages.

A concrete opportunity opened up when the EAEA adopted this undertaking
and supported its inclusion in the EU’s Socrates Programme.  The project
received support from the Socrates Programme in 1996, enabling further
work on refining the basic terminology in English.  Professor Peter Jarvis of
the University of Surrey, UK was among the people participating in this stage
of the work, as were Eeva-Inkeri Sirelius, executive director of the Finnish
Association of Adult Education Centres, and Anne Rosenius, project coordi-
nator of the same organization.

I thank Eeva-Inkeri Sirelius for having arranged Anne Rosenius’s work flex-
ibly enough so that she was able to undertake the basic translation of the
terminology into Finnish.  Kimmo Absetz and I have also contributed to the
work.  I would also like to thank Nely Keinänen, Ph.D., a Senior Lecturer at
the Department of English, University of Helsinki and native speaker of Eng-
lish, for her suggestions, which have been closely followed.

This book could not have been published without the financial support of the
National Board of Education.  I would like to extend warm thanks to Timo
Lähdesmäki, one of the Directors of the National Board of Education, who
saw this project as part of the present internationalization of Finnish adult
education and the resulting book as a tool which can be used in this process.

The sources used in this work are listed at the end.  The editors would like to
note that work like this must start somewhere, however modestly.  More-
over, they hope that this basic terminology will prompt the compilation of a
more comprehensive dictionary of special terminology in the future.

Helsinki 26.1.1998

Timo Toiviainen, Ed.D.

Secretary-General, VSY-SBO

[timo.toiviainen@vsy.fi]
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KÄYTETTYJÄ LYHENTEITÄ

AMK = ammattikorkeakoulu

B = Belgium, Belgian, Belgia, belgialainen

D = Denmark, Danish, Tanska, tanskalainen

esim. = esimerkiksi

Eur. = Europe, European, Euroopassa, eurooppalainen

F = France, French, Ranska, ranskalainen

Freire = viittaus emansipatorisen ja sosiaalipedagogian kehittäjään
Paolo Freireen

G = Germany, German, Saksa, saksalainen

hum. = humoristinen

lat. = latinaa, latinaksi

lat. amer. = latinalais-amerikkalainen

NGO=Non-Governmental Organisation, kansalaisjärjestö

OECD = Organization for Economic Co-operation and Development,
Taloudellinen yhteistyö- ja kehittämisjärjestö, OECD:n käyttämä termi

S = Sweden, Swedish, Ruotsi, ruotsalainen

SF = Finland, Finnish, Suomi, suomalainen

UK = United Kingdom, Yhdistynyt kuningaskunta, Yhdistyneessä
Kuningaskunnassa

US = United States, Yhdysvallat, Yhdysvalloissa, yhdysvaltalainen

vanh. = vanhentunut

VESO = virkaehtosopimuksen mukainen koulutus

[ ] = täydentävä tai selittävä lisäys tai esimerkki, ellei käsitettä tai
termiä voi kääntää sanasta sanaan
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A,B

aiempien kokemusten kasauma experience

aiempien opintojen hyväksyminen seuraavien opintojen osaksi accreditation

aika, jonka opettaja ja oppijat ovat vuorovaikutuksessa contact hour

aikuinen adult

aikuisen kehittyminen  adult development

aikuisen kehittymisen tutkimus adult development research

aikuisen oppiminen adult learning

aikuisen persoonallisuus adult personality

aikuiskasvatuksen teoria adult education theory

aikuiskasvatus adult education

aikuiskasvatustiede 1) adult education theory 2) theory of adult education
3) adult education 4) andragogics

aikuiskouluttaja 1) adult educator 2) adult trainer 3) andragogue

aikuiskoulutuksen oppituoli (yliopistossa) chair of adult education

aikuiskoulutuksen tavoitteet 1) adult educational goals 2) adult educational
objectives

aikuiskoulutus 1) adult education 2) adult training

aikuiskoulutusjohtaja director of adult education

aikuiskoulutuskeskus adult education centre

aikuiskoulutuslaki adult education law

aikuiskoulutusmessut adult education fair

aikuiskoulutusneuvosto adult education council

aikuiskoulutusta tarjoava yksilö tai yhteisö provider of adult education

aikuislukio upper secondary school for adults

aikuisopettaja 1) adult teacher 2) adult educator 3) andragogue

aikuisopetus 1) adult teaching 2) adult education

aikuisopintojen ohjaaja/opintoluotsi  adult tutor

aikuisopintoneuvonta adult learning counselling

aikuisopiskelija 1) adult learner 2) adult student

aikuisopiskelijoiden kurssi 1) course for adults 2) adult course

aikuisopiskelijoita hakeva koulutus 1) outreach education 2) outreach work
3) extra-mural work

aikuisopiskelu adult learning
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aikuisopisto 1) adult education centre 2) adult institute

aikuisoppilaitos 1) adult institute 2) adult education centre

aikuispedagogiikka 1) andragogy 2) adult pedagogy (vanh.)    3) social
pedagogy (Eur.)

aikuisten internaattioppilaitos residential adult centre

aikuisten jatko- ja täydennyskoulutus adult continuing education

aikuisten koulu adult school (1700-luvulla UK:ssa)

aikuisten kouluttaminen education of adults

aikuisten opettaminen social pedagogics (Eur.)

aikuisten peruskoulutus 1) adult basic education 2) adult elementary education

aikuisten pohjakoulutus basic education for adults

aikuisten sisäoppilaitos residential adult centre

aikuisten toiminta- tai koulutuskeskus adult centre

aikuisten tukiopetus remedial adult education

aikuisten täydennyskoulutus complementary adult education

aikuisuus adulthood

aivoriihi brainstorming

aivovuoto brain drain

ajantasaistaa tietonsa update

ajantasakoulutus updating training

ajattelu 1) reflection 2) reflective thinking

akateeminen academic

akateeminen oppiarvo academic degree

aktiivinen oppiminen active learning

alempi kandidaattitutkinto 1) baccalaureate (Eur. ja US) 2) Bachelor’s degree

aliedustettujen ryhmien aseman vahvistaminen  affirmative action

alisuoriutuja underachiever

alisuoriutujille järjestetty koulutus remedial adult education

alkeiskoulu elementary school

alkeisopetus elementary education

alkeisopetus elementary education

alkuarviointi diagnostic appraisal

alkuopetus initial education

alueellinen aikuiskoulutus regional adult education

alueellinen koulutusjärjestelmä community school (UK)

ammatillinen aikuiskoulutus 1) adult vocational education 2) adult vocational
training 3) vocational adult education

ammatillinen aikuiskoulutuskeskus vocational adult education centre
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ammatillinen erikoisoppilaitos special vocational institute

ammatillinen jatkokoulutus vocational further education

ammatillinen koulutus 1) occupational education 2) vocational education

ammatillinen peruskoulutus basic vocational education

ammatillinen status occupational status

ammatillinen täydennyskoulutus post-experience vocational education PEVE(UK)

ammattikorkeakoulu AMK 1) polytechnics 2) AMK-institution

ammattikoulu 1) vocational school 2) vocational institute

ammattikoulutus vocational education

ammattisuuntautunut aikuiskoulutus vocationally oriented adult education

ammattisuuntautunut koulutus job-related education

ammattisuuntautunut kurssi job-related course

ammattiyhdistyskoulutus/opinnot  1) labo(u)r studies 2) trade union education
3) trade union studies 4) worker’s studies

analyyttinen ajattelu 1) analytical thinking 2) critical thinking  3) reflection

analyyttinen arvostelu analytical marking

andragogiikka 1) adult education theory 2) andragogics 3) theory of adult
education

antaa mennä -johtajuustyyli laissez-faire leadership

arkielämän taidot 1) daily living skills 2) everyday skills 3) common skills  4) life
skills

arviointimenetelmä 1) evaluation method 2) assessment method

asennepohjainen oppiminen affective learning

asiakasanalyysi clientile analysis

asiakaslähtöinen opetus client-centered training

asiakastutkimus clientele analysis

assertiivisuuskoulutus assertiveness training

audio-visuaaliset välineet, AV-välineet 1) audio-visual equipment   2) AV-aids

audiovisuaalinen opetus audio-visual teaching

audiovisuaalinen opetusmenetelmä audio-visual teaching method

autoritaarinen johtajuustyyli authoritarian leadership

avainpätevyydet key qualifications

avoin opetusohjelma muille kuin yliopiston varsinaisille opiskelijoille off-
campus programme

avoin oppiminen (joka tapahtuu muodollisen opetustilanteen tai instituuti-
on ulkopuolella) 1) open learning 2) informal learning

avoin yliopisto 1) open university 2) university without walls

black studies mustan väestön kulttuuria, taloutta, yhteiskuntaa ja kieltä käsittele-
vät opinnot (US)
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D, E

demokraattinen johtajuustyyli democratic leadership

diagnostinen arviointi diagnostic appraisal

didaktinen opetus didactic teaching

divergentti ajattelu divergend thinking

edistyksellinen koulutus  1) progressive education  (US) 2) open education
3) liberating education

edistymisen arviointi progress assessment

elinikäinen koulutus  lifelong education

elinikäinen oppiminen lifelong learning

eläkeikäisten koulutus 1) senior citizens education 2) education for retired people
3) third educational chance

eläkkeelle valmentava koulutus pre-retirement education

elämisen taidot life skills

elämäkertametodi life history method

elämänkaari socio-economic life cycle

elämänkaaripsykologia life-span developmental psychology

elämänkokemus life experience

elämänlaatu quality of life

elämää varten oppiminen education for life

entiset opiskelijat alumni, alumnae < lat.

epäautoritaarinen kasvatus anti-authoritarian education

epämuodollinen aikuiskasvatus informal adult education

epämuodollinen kasvatus informal education

esittely presentation

etäopetuksen opetuspaketti study pack

etäopetus 1) distance teaching 2) distance education

etäopetusta antava oppilaitos institute for distance teaching

etäopetusta antavat yliopistot distance teaching universities

etäopetusta suunnitteleva työryhmä course team

etäopiskelu distance learning

etäopiskelumenetelmä distance learning method

etäopiskelun tukimateriaali study support material

etäopiskelusysteemi distance learning system



13

F, H

feministinen vastine andragogy-termille gynagogy

formaalinen aikuiskasvatus formal adult education

formaalinen kasvatus formal education

formaalisen (varsinaisen) koulutusjärjestelmän ulkopuolinen aikuiskasva-
tus 1) informal adult education 2) non-formal adult education

formaalisen koulutuksen ulkopuolella tapahtuneen oppimisen arviointi
assessment of prior learning APL (UK)

formatiivinen arviointi formative evaluation

formatiivinen arviointi formative evaluation

haastatteluluento 1) teaching method in which students inteview an expert in
some field 2) interview teaching method

hakeva koulutus 1) outreach education 2) outreach work

hakeva [rekrytoiva ja opiskeluun kannustava] toiminta 1) outreach work
2) outreach activity 3) extra-mural work

hanketyöskentely project work

harjoitus practice

harrastustoiminta amateur activities

havainnollistaja koulutuksessa demonstrator

havaintoaineisto data

henkilö, jonka akateemiset tai muut kyvyt tulevat esille vasta koulun jäl-
keen 1) late developer 2) late bloomer (US)

henkilökohtainen kehittyminen personal development

henkilökohtainen opintosuunnitelma HOPS individual learning programme

henkilökohtainen oppimissuunnitelma HOPS personal learning curriculum

henkilön opiskelun, työn tai toiminnan arviointi appraisal

henkilöstöjohtaminen human resources management HRM

henkilöstön ammatillinen täydennyskoulutus in-service education

henkilöstön kehittäminen 1) staff development 2) human resources  develop-
ment HRD

herkkyyskoulutus sensitivity training

hermeneutiikka hermeneutics

heuristinen menetelmä heuristic method

holistinen oppiminen holistic learning
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I

ideakartta 1) mind map 2) cognitive map

ideariihi brainstorming

identiteetti identity

identiteettikriisi identity crisis

ihanneyhteiskunta 1) ideal community 2) utopian community

ihmiskuva conception of humankind

ihmiskäsitys conception of humankind

ihmisoikeudet human rights

ihmisoikeuskasvatus human rights education

ihmissuhdekoulutus human relations training

ihmissuhdetaidot human relations skills

ihmissuhteet human relations

ihmisten opettaminen kansalaisvastuuseen [ ...] socio-cultural animation

ihmisten yhteiskunnallisen tietoisuuden kehittäminen consciouness raising

ikäihmisten opinnot elderstudy

ikäihmisten yliopisto University of the Third Age

ikääntyminen  1) ageing (UK) 2) aging (US)

ikääntymisen  psykologia psychology of ageing

iltakoulu 1) evening classes 2) evening school

iltakurssi evening course

iltalukio evening college

iltaopetusta tarjoava laitos evening institute

iltaopiskelija evening student

individualisaatio individualization

informaatioyhteiskunta information society

inhimillinen kasvu human growth

inhimilliset perustarpeet basic human needs

innovatiivinen koulutus non-traditional education

integroidut akateemiset opinnot inter-disciplinary study

integroitu opetussuunnitelma integrated curriculum

intensiivikurssi intensive course

interaktiivinen oppija interactive learner
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itsearviointi 1) self-assessment 2) self-appraisal

itsekasvatus self-education

itsensä kehittäminen self-enrichment

itsensä toteuttaminen self-actualization

itsenäinen opiskelu independent study

itsenäinen oppija 1) autonomous learner 2) independent learner

itsenäinen oppiminen independent learning

itsenäinen ryhmä autonomous group

itseohjautuva opetus self-directed training

itseohjautuva oppija self-directed learner

itseohjautuva oppiminen 1) autodidactics 2) self-oriented learning 3) self-
directed learning

itseohjautuvan opiskelumateriaalin jakelusysteemi delivery system

itseopiskellut henkilö autodidact

itseopiskelu 1) self-instruction 2) self-education

itseopiskelumenetelmä auto-instructional method

itseopiskeluväline auto-instructional device

itseoppinut henkilö 1) self-taught individual 2) autodidact 3) self-educated
person
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J

jakso-opiskelu period study

jaksottaiskoulutus 1) period education 2) recurrent education (OECD)

jaksottaisopetus 1) sandwich course 2) co-operative education

jatko-opintokelpoisuus eligibility for further studies

jatkokoulutus 1) further education 2) continuing education

jatkokurssi continuation course

jatkuva arviointi continuous assessment

jatkuva koulutus 1) continuous education 2) permanent education
3) continuing education

johdanto introduction

johdantokurssi introductory course

johdantoluento inroductory lecture

johdantoseminaari introductory seminar

johtajuus leadership

johtajuustyyli leadership style

johtamiskoulutus 1) leadership training 2) management education

johtamistaito leadership

jämäkkyyskoulutus assertiveness training

järkiperäinen ongelmanratkaisutapa rationality

järkiperäisyys rationality

jäänmurtamismenetelmä ice-breaker method
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K

kansakoulu folk school

kansalais- ja työväenopisto  1) adult education centre 2) (eräissä maissa)
popular university tai folk university 3) volkshochschule (G)

kansalaisjärjestö non-governmental organisation NGO

kansalaiskasvatus 1) civic education 2) community education  3)  political
education

kansalaisuuskasvatus maahanmuuttajille citizenship education

kansanopetus 1) folk education 2) popular education (lat. amer.)

kansanopisto (päivisin toimiva) day folk high school

kansanopisto 1) folk high school 2)  people´s university (G) 3) residential folk
high school 4) adult centre

kansansivistys 1) folk education 2) popular education (lat. amer.)

kansanvalistus 1) folk enlightenment 2) public enlightenment 3) folkeoplys-
ning (D)

kansanvalistusmenetelmä [...] (US) chautauqua

kasvattaja educator

kasvatus education

kasvatusideologia educational ideology

kasvatusoptimismi educational optimism

kasvatuspessimismi educational pessimism

kasvatuspsykologia educational psychology

kasvatussosiologia educational sociology

kasvatustiede 1) pedagogics 2) pedagogy

kasvatustieteellinen vanhuustutkimus educational gerontology

kasvatustieteilijä 1) educationist 2) educationalist

kehityksen arviointi assessment of progress

keksimällä tietoa etsivä menetelmä heuristic method

kertauskurssi refresher course

keskiaste secondary education

keskiasteen jälkeinen koulutus post-secondary education

keskittymiskyky 1) attention span 2) concentration span

keskusteleva opetus 1) dialogical education 2)  situated pedagogy

keskusteluryhmä discussion group
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keskustelyryhmän vetäjä discussion group leader

kiertokoulu circulating school

kirjeopetus correspondence education

kirjeopiskelu correspondence study

kirjoittamista vaativa koe paper and pencil test

koe examination

kognitiivinen oppiminen cognitive learning

kognitiivinen oppimistyyli cognitive learning style

kognitiivinen tavoitealue cognitive domain

kohdistettu opetus directed study

kokeilukurssi  pilot course

kokeilututkimus pilot survey

kokemuksellinen oppiminen experiental learning

kokemuksesta oppiminen learning from experience

kokemus experience

kokemusperäisen oppimisen menetelmä facilitative teaching

kokemuspohjainen koulutus experience-based education

kokonaisvaikutelman arviointi impression marking

kokonaisvaltainen arviointi 1) evaluation 2) global marking

kokonaisvaltainen oppiminen 1) global learning 2) holistic learning

kollokvio colloquy

kolmannen asteen koulutus tertiary education

kompensoiva aikuisten erityisopetus compensatory adult education

kompetenssi 1) competence 2) qualification

konstruktivismi constructivism

konvergentti ajattelu convergent thinking

korjaava koulutus 1) corrective teaching 2) re-training 3) re-teaching 4) remedial
teaching

korjaavan koulutuksen tarve need for compensatory-remedial education

korvaava aikuiskoulutus compensatory adult education

korvaava täydennyskoulutus second-chance education

koulujen tai oppilaitosten virallinen pisteytysjärjestelmä accreditation

kouluttaa train

kouluttaja 1) educator 2) trainer

kouluttajakoulutus training of trainers

kouluttautumismahdollisuus educational opportunity

koulutukseen osallistuja participant to education
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koulutukseen palaava aikuisopiskelija adult returner

koulutukseen pääsy access to education

koulutuksellinen tasa-arvo educational equality

koulutukselliset periaatteet principles of education

koulutuksen kohderyhmä target group of education

koulutuksen puute lack of education

koulutuksen tasa-arvoistuminen democratization of education

koulutuksen vaikutusten arviointi impact evaluation

koulutuksen vapaaehtoinen osio volunteer body

koulutuksen vapaus freedom of education

koulutus education

koulutusasiantuntija 1) educationist 2) educationalist

koulutusideologia educational ideology

koulutusinstituutioiden poistoa ajava liike deschooling movement

koulutusohjelma educational programme

koulutuspalvelut educational services

koulutusperiaatteet educational principles

koulutuspolitiikka politics of education

koulutusrakenne educational structure

koulutusryhmä training group

koulutustarkastaja 1) advisor (UK) 2) supervisor (US) 3) training inspector

koulutustarpeen arviointi training needs assessment

koulutustarve educational need

koulutustarveanalyysi 1) training needs assessment 2) training needs analysis

kriittinen ajattelu 1) critical thinking 2) reflection 3) analytical thinking

kriittinen pedagogia critical pedagogy, see emancipatory education, radical adult
education

kulttuuri culture

kulttuurienvälinen koulutus cross-cultural training

kulttuurin muotojen tai näkökulmien siirto [niille, jotka eivät ole vielä niitä
omaksuneet] cultural transmission

kulttuurisesti epäsuotuisassa asemassa oleva ryhmä culturally disadvantaged
group

kunnallinen aikuiskoulutus KAIKO local-authority adult education

kunnallinen kouluvirasto  local education authority

kunnallinen toimintakeskus maaseudulla rural community centre

kuntouttava opetusohjelma vajaakuntoisille enrichment programme
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kurssi opintovapaapäivänä day release course

kurssille osallistuja participant to education

kurssimaksu 1) tuition fee 2) course fee

kurssiohjelma 1) timetable 2) schedule

kurssivaatimukset course requirements

kuulo- ja näkövammainen deaf-blind

kuunneltava opetusohjelma audio-instruction programme

kyky ajatella sekä arvioida väittämiä loogisesti ja kriittisesti dialectical
thought

kykyjen ja taitojen saavuttamiseen perustuva oppiminen competence-based
learning

kykyjen mukainen ryhmittely ability grouping

kykyjä ja taitoja korostava opetus competence-based education

kykyluokitus ability grouping

kyläkeskus rural community centre

kysymyslomake questionnaire

käsikirja 1) vade mecum 2) handbook

käsite concept

käsiteanalyysi concept analysis

käsitekartan työstäminen mind mapping

käsitekartta 1) cognitive map 2) mind map

käsiteoppiminen concept learning

käsitteellinen oppiminen cognitive learning

käsitteellinen oppimistyyli 1) conceptual learning style 2) cognitive learning style

käsitteelliset taidot cognitive skills

käsitteenmuodostus concept formation

käyttäytymisen muutos behavioral modification

käytännön opettaja teacher practitioner

käytäntö practice
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L

laadullinen tutkimus qualitative research

laatupiiri quality circle

lahjakkuusreservi 1) educational potential 2) reserve of talent 3) reserve of
ability

liitu ja leuka-menetelmä (hum.) chalk and talk (method) [viittaa vanhanaikaiseen
opettajajohtoiseen tapaan opettaa, jossa ainoana apuvälineenä on liitutaulu ja puhe]

liitutaulu chalkboard

lisäkoulutus 1) further training 2) further education

loppukoe 1) final examination 2) summative assessment

lopputesti 1) final examination 2) summative assessment

luento 1) lecture 2) lesson

luettavuus 1) legibility 2) readability

lukio upper secondary school

lukujärjestys 1) timetable 2) schedule

lukupiiri reading circle

lukutaidon opetus literacy education

lukutaidoton illiterate

lukutaidottomuus illiteracy

lukutaito literacy

lumipallotekniikka snowballing technique

luova työpajatyöskentely creative workshop activity

lähiopetus 1) face to face teaching 2) local teaching

lähiopetustunti contact hour

läsnäolotodistus certificate of attendance
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M

maahanmuuttajakoulutus immigrant education

maailmankuva worldview

maallikko layperson

maallikkojen koulutus education for layperson

maisterintutkinto Master’s degree

majoitukseton kansanopisto non-residential folk high school

mielekäs oppiminen meaningful learning

minäkäsityksen kriisi identity crisis

minäkäsitys identity

monikulttuurinen opetus multi-cultural education

monimuoto-opetus 1) flexi study 2) combined local and distance teaching

moniste handout

monisuuntainen ajattelu divergent thinking

monitieteiset akateemiset opinnot inter-discliplinary study

monivalintakoe multiple choice test

motivaatio motivation

motivoida motivate

multimediaopetus multi-media teaching

multimediapakkaus [tarvikkeet multimediaopetukseen] multi-media package

muodollinen aikuiskoulutus formal adult education

muodollinen koulutusjärjestelmä formal education system

mustan väestön kulttuuria, taloutta, yhteiskuntaa ja kieltä tarkoittavat
opinnot black studies (US)

muutoksen tekijä 1) change agent 2) agent of change

muutosagentti  1) change agent 2) agent of change

määräilevä johtajuustyyli authoritarian leadership

määrällinen tutkimus quantitative research
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N

nais- ja miestutkimus gender research

naispedagogiikka gynagogy

naisten koulutus women´s education

naistutkimus 1) women´s studies 2) women´s research

networking verkostoituminen

neuvonta counselling

nonformaali aikuiskoulutus non-formal adult education

nopeutettu opetus accelerated learning

nuoret aikuiset young adults

nuoret työntekijät young workers

nuorisoaste upper secondary level

nuorisokoulu 1) youth school 2) ungdomsskole (D)

nuorisokulttuuri youth culture
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O

oheismateriaali supplementary material

ohjaava arviointi (oppimisprosessin keskellä) formative evaluation

ohjata instruct

ohjattu itseopiskelu guided self study

ohjattu opetuskeskustelu guided discussion

ohjattu yksityisopetus guided private study

ohjaus 1) counselling 2) guidance 3) tutoring

ohjelmoitu opetus programmed instruction

oikeus koulutukseen right to education

oivaltava oppiminen discovery learning

oivaltavan oppimisen menetelmät discovery methods

omaelämäkerrallinen tutkimusmenetelmä autobiographical method

omien ajatusten esille tuominen self disclosure

ongelmanratkaisumenetelmä problem solving method

opastus couselling

opettaa 1) teach 2) train

opettaa opettajajohtoisesti instruct

opettaja 1) teacher 2) trainer

opettajajohtoinen opetus directed teaching

opettajan ja opiskelijoiden yhdessä työstämä opetussuunnitelma negotiated
curriculum

opettajan ja oppilaan suhde teacher - student relationship

opettajien (ammatillinen) täydennyskoulutus in-service training for teachers

opetuksen keskeyttävä kysymys question entry

opetuksen tavoite 1) objective of training  2) goal of training 3) aim of training

opetus instruction

opetus- ja oppimisprojekti teaching - learning project

opetus- ja oppimistapahtuma teaching - learning interaction

opetus/koulutus training

opetusaika contact hour

opetuselokuva educational film

opetusharjoittelu practice teaching

opetusmenetelmä teaching method
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opetusohjelma oppilaitoksessa 1) educational programme 2) programme (US)

opetusohjelman laatiminen programming

opetusopin tutkimus pedagogical research

opetusoppi didactics

opetuspalvelut educational services

opetusprojekti teaching - learning project

opetusprosessin arviointi process evaluation

opetusprosessin suunnittelumalli process model

opetuspäällikkö pedagogical director of communal education

opetusradio 1) educational broadcast 2) audio instruction programme

opetussuunnitelman lisäksi tarjottu kurssi extra-mural course

opetussuunnitelma 1) curriculum  2) programme (US)

opetussuunnitelman kaikille yhteinen osio (UK) core curriculum

opetussuunnitelman kehittäminen curriculum development

opetussuunnitelman keskeinen sisältö tai ydin core curriculum

opetussuunnitelman laatiminen 1) curriculum planning 2) programme planning
3) programming

opetussuunnitelman yksikkö unit

opetusta havainnollistava ja avustava henkilö demonstrator

opetustapahtuma teaching - learning interaction

opetusteknologia educational technology

opetustuokio 1) teaching episode 2) microteaching

opetusvälineistö facility

opinnot uudelleen aloittava aikuinen adult returner

opinnäyte dissertation

opinto- tai kurssimaksu 1) tuition fee 2) course fee

opinto-ohjaus study guidance

opintojen keskeyttäjä drop-out

opintojen keskeyttämismäärä 1) attrition rate 2) drop-out rate

opintojen lopettamistodistus certificate of completion [ei välttämättä suoritus- tai
pätevyystodistus]

opintokerho 1) study circle  2) cultural circle

opintokerhon vertaisohjaaja/toveriohjaaja peer teacher

opintokeskus study centre

opintoluotsi (adult) tutor

opintomaksu 1) tuition fee 2) course fee

opintoneuvoja 1) advisor (US)  2) supervisor (UK)
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opintopiiri 1) study circle  2) cultural circle

opintopiirien yhdistys study circle association (S)

opintopiirin ohjaaja study circle leader

opintoprojekti study project

opintosaavutus qualification

opintoseteli educational voucher

opintosetelijärjestelmä educational voucher system

opintosuorituksesta saatu todistus certificate of achievemant

opintosuorituksia tai suorituspisteitä antava kurssi credit course

opintosuoritusten kertymä credit accumulation

opintovapaapäivä day-release

opiskelija 1) student 2) learner

opiskelijamaksu capitation fee

opiskelijan [itselleen tai tutorilleen] tekemä oppimissopimus learning
contract

opiskelijan tuotoksen arviointi assessment of student work

opiskelijoille jaettava kirjallinen apumateriaali handout

opiskeluilmapiiri 1) learning athmosphere 2) classroom climate

opiskelumotivaatio motivation for studies

opiskelun kaukotavoite long-term goal

opiskelun lähitavoite short-term goal

opiskelupäiväkirja learning log

opiskelusopimus  learning contract

opiskeluun osallistumisen esteet barriers to participation

opitun tieto(aineksen) tai taitoaineksen tietoinen purkaminen unlearn

oppiaines subject-matter

oppija learner

oppijakeskeinen koulutus learner-based education

oppijakeskeinen opetus learner-centered instruction

oppijakeskeinen oppiminen active learning

oppijan erilaisten ominaisuuksien kuvaus student profiling

oppijan erilaisten ominaisuuksien poikkileikkaus student profile

oppilaitoksen ulkopuolella tarjottu opetus [niille aikuisopiskelijoille, jotka eivät
muuten osallistuisi toimintaan] 1) outreach education  2) outreach work

oppilaitoksen valtiolle tai keskushallinnolle maksettava opiskelijamäärään
perustuva maksu capitation fee

oppimaan oppiminen learning to learn



27

oppimateriaalikeskus/toimisto clearinghouse

oppiminen learning

oppimis- ja opetusprosessin arviointi process evaluation

oppimisaktiivisuuden arviointi assessment of learning activity

oppimisen psykologia psychology of learning

oppimiseste learning block

oppimiskokemus learning experience

oppimiskyky 1) ability to learn 2) learning ability 3) potential for learning

oppimiskäsitys learning concept

oppimiskäyttäytyminen learning behaviour

oppimisprosessi learning process

oppimisprosessin ohjaaja tai avustaja facilitator

oppimispäiväkirja learning log

oppimissaavutusten arviointi assessment of achievement

oppimissykli learning cycle

oppimistapahtuma learning episode

oppimistarveanalyysi learning needs assessment

oppimistavoite  1) educational objective 2) educational goal

oppimistuloksia mittaava arviointi tai arvostelu assessment

oppimistulos learning outcome

oppimistyyli learning style

oppimisvaikeus learning difficulty

oppimisvalmius readiness to learn

oppivelvollisuuden jälkeinen oppilaitos college for further education

oppimisverkosto learning network

oppimisympäristö learning environment

oppinut/opillinen academic

oppismiseste learning block

oppisopimus apprenticeship contract

oppisopimuskouluttautuja apprentice

oppisopimuskoulutus 1) apprentice(ship) training 2) co-operative education
3) sandwich course

oppisopimusopiskelija apprentice

oppitunti 1) lesson 2) period

oppiva yhteiskunta learning society

oppiva yhteisö learning community

oppivelvollisuuden jälkeinen oppilaitos college of further education
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oppivelvollisuus compulsory education

osa-aikainen aikuiskoulutus part-time adult education

osallistava teknologia interactive technology

osallistuva oppija interactive learner

osallistuva tutkimus participatory research

osaopintojen tai -suoritusten hyväksyminen [varsinaisten opintojen osaksi]
advance standing
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P

paikallinen aikuiskoulutus local adult education

paikallishallinnon kouluvirasto local education authority

pakollinen jatko- tai täydennyskoulutus compulsory continuing education

pakollinen uudelleenpätevöityminen tai pakollinen ammattitaidon ylläpitä-
minen/täydentäminen re-accreditation

palkallinen opintovapaa paid educational leave

pankkitoimihenkilöille tarjottava koulutus banking education

pedagogiikan tieteellinen tutkimus pedagogics

pedagogiikka 1) pedagogics 2) pedagogy

pedagoginen koulutoimenjohtaja pedagogical director of communal education

pelien avulla oppiminen gaming

perehdyttämiskoulutus orientation education

perinteisestä poikkeava koulutus 1) non-traditional education 2) innovative
education

periodiopiskelu period study

persoonallisuutensa esille tuominen self-disclosure

perusenglanti basic English [käsittää n. 850 sanaa]

peruskoulu comprehensive school

peruskoulun ala-aste elementary school

peruskoulutus basic education

peruskoulutus comprehensive education

peruskurssi 1) basic course 2) core course

peruskurssi yliopistossa foundation course (UK)

perusoppiaines basic subject matter

perustaidot basic skills

perustiedosto vade mecum

perusvalmiudet basic skills

piilo-opetussuunnitelma hidden curriculum

pilottikurssi pilot course

pisteyttämätön kurssi non-credit course

pitkäaikaistyöttömät 1) long term unemployed 2) underclass [myös
ammattitaidottomina työhön soveltumattomat henkilöt]
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pohdiskeleva oppiminen reflective learning

pohdiskelu 1) reflection  2) reflective thinking 3) analytical thinking

pohjakoulutus 1) basic education 2) comprehensive education

poisoppia  unlearn

poliittinen kasvatus political education

porinaryhmä buzz group

porinaryhmämenetelmä buzz group method

progressiivinen koulutus 1) progressive education 2) open education 3)
liberating education

projektiopetus project-oriented teaching

projektiopiskelu project study

projektityö project work

prosessia korostava  opetussuunnitelman malli process model

pygmalion-efekti vääriin ennakkokäsitykseen perustuva kohtelu

päivisin toimiva kansanopisto day folk high school

päivittää tietonsa update

pätevyys 1) competence 2) qualification

pätevyystodistus certificate of qualifications

pätevöityminen certification

päämäärä aim

päämäärään tai tavoitteeseen suuntautuva käyttäytyminen tai toiminto
motivation

pääsyvaatimukset entry requirements
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R

radikaali aikuiskoulutus radical adult education

rasisminvastainen kasvatus anti-racism education

ratkaisukeskeinen opetus facilitative teaching

rauhankasvatus education for peace

rikastava opetusohjelma lahjakkaille enrichment programme

rikastuttaminen enrichment

roolikasvatus role education

roolipeli role play

ryhmitys grouping

ryhmä group

ryhmädynamiikka group dynamics

ryhmäjako grouping

ryhmäkeskinen keskustelu group-centered discussion

ryhmäkoheesio group cohesiveness

ryhmän sisäinen vuorovaikutus synergy

ryhmäneuvonta group counselling

ryhmäohjaus  group counselling

ryhmäopetus group teaching

ryhmäopetusmenetelmä group teaching method

ryhmäoppiminen group learning

ryhmätoiminta group action

ryhmätutorointi group tutorial

ryhmätyö group work
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S

saavutusmotiivi achievement motive

saavutustesti achievement test

samanaikaisopetus team teaching

sattumanvarainen oppiminen incidental learning

seminaari seminar

seminaarin vetäjä seminar leader

seminaariopetus seminar

siirtolaiskoulutus migrant teaching

sisäinen koulutus internal training

sisäoppilaitos long-term residential college

sisäänpääsykurssi access course

sivistys 1) education 2) culture

sivistysjärjestö culture organisation

sokraattinen (opetus)menetelmä Socratic (teaching) method

sopimuskoulutus contract training [esim. opettajien VESO-koulutus Suomessa]

sosiaalikasvatus community education

sosiaalinen asema social status

sosiaalinen liikkuvuus social mobility

sosiaalinen minä social self

sosiaalipedagogiikka  social pedagogy

sosiaaliset suhteet human relations

sosiaaliset taidot social skills

sosiokulttuurinen innostaminen socio-cultural animation

sosiokulttuurinen tiedostaminen [ja tietoisuuden kehittyminen omista vaikutus-
mahdollisuuksista] conscientization (Freire)

soveltuvuustesti aptitude test

spiraaliopetussuunnitelma spiral curriculum

suora toiminta direct action

suvaitsevuuskasvatus education for tolerance

synergia synergy

syrjäytyminen 1) alienation 2) marginalization

syrjäytynyt (henkilö) 1) disadvantaged person 2) marginalized person

syrjäytynyt ryhmä 1) disadvantaged group 2) marginalized group
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T

tasa-arvo democracy

tasa-arvoiset menetelmät [koulutuksessa ja sen suunnittelussa] democratic
methods

tasavertainen kouluttautumismahdollisuus equal opportunity in education

tasavertaisuuteen perustuva johtajuustyyli democratic leadership

tavoite 1) objective 2) goal 3) aim

tavoitteellinen opetus 1) goal-oriented teaching 2) goal-directed teaching

tavoitteellinen oppiminen 1) goal-oriented learning 2) goal-directed learning

tehtäväsuuntautunut ryhmä task-centered group

tekemällä oppiminen 1) action learning 2) education by doing 3) learning by
doing  4) learning from experince

tekoäly artificial intelligence

telemaattinen opetus telematic teaching

teoria koko yhteiskunnan kehittämisestä [ihmisten tietoon ja taitoon investoi-
malla] human capital theory

tiedollinen sisältö subject-matter

tiedolliset tavoitteet cognitive domain

tiedonhaku  information retrieval

tiedonhankinta information retrieval

tiedostaminen conscientization (Freire)

tiedosto database

tieto knowledge

tietoisuuden kasvattaminen consciouness raising (Freire)

tietoisuuden kasvu empowerment (Freire)

tietoisuus itsestään self-awareness

tietokoneavusteinen opetus computer-assisted learning CAL

tietokoneen käyttötaito 1) computer literacy 2) computeracy

tietokonepohjainen opetus computer-based training

tietopankki databank

tietoyhteiskunta knowledge society

tiimiopetus team teaching

tiivistetty kurssi intensive course
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todistus certificate

toimimalla oppiva ryhmä action group

toiminnan tutkimus action research

toimintakeskeinen oppiminen activity-oriented learning

toimintatutkimus action research

toimiva ryhmä action group

toistuva koulutus  recurrent education (OECD)

toveriarviointi peer rating

tukikurssi yliopistossa foundation course (US)

tukiopetus remedial teaching

tunne-elämä affective domain

tunnealue ihmisessä affective domain

tunnejohtaja socio-emotional leader

tunnelman positiivinen viritys ice-breaker method

tunneoppiminen emotive learning

tunnepohjainen oppiminen affective learning

tutkimusmateriaali data

tutkinto examination

tutkinto oppilaitoksen ulkopuolisille opiskelijoille external examination

tutor tutor

tutor-ohjaus tutorial guidance

tutor-ryhmä tutorial group

työharjoittelun ja opiskelun vuorottelu  1) co-operative education 2) sandwich
course

työhön valmentava koulutus pre-employment training

työkierto job rotation

työllisyyskoulutus employment training

työmarkkinakoulutus labour market education

työnäytekansio portfolio

työnäytesalkku portfolio

työpaikkaharjoittelu on-the-job-training

työpaikkakoulutus 1) in-company training 2) in-plant training 3) on-the-job-
training 4) occupational training 5) on-the-job education

työpaja workshop

työpajatyöskentely 1) workshop activity 2) workshop method

työsuorituksen arviointi performance appraisal

työvoimapoliittinen aikuiskoulutus labour market oriented education
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työväenopisto adult education centre

täydennyskoulutus 1) further education 2) further training 3) continuing
education

täydennyskoulutuskeskus 1) centre for continuing education 2) continuing
education centre
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U

ulkoaoppiminen rote learning

urasuunnittelun neuvoja/ohjaaja careers officer

urasuunnittelun neuvonta/ohjaus careers service

uravalinta choice of career

uudelleenkoulutus 1) re-training 2) re-teaching 3) corrective teaching
4) supplementary education 5) post-experience education 6) post experience
training

uudistuspedagogiikka reform pedagogics

uusille ideoille ja muutoksille avoin koulutus progressive education
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V

vaihtoehtoinen aikuiskasvatus alternative adult education

vaikuttamaton koulutus banking education

valistus enlightenment

valmennuskurssi 1) bridge course 2) bridging course

valmennuskurssi akateemisiin opintoihin palaaville aikuisille return to study
courses

valtaistaminen empowerment

valtakulttuurista normeiltaan ja sosiaalistumiseltaan syrjäytynyt ryhmä
culturally disadvantaged group

valtion tai yrityksen toimintatavan tutkimus social audit

vammainen disabled person

vanheneminen 1) ageing (UK) 2) aging (US)

vanhenemisen psykologia psychology of ageing

vanhuustutkimus gerontology

vankilaopetus prison education

vapaa kasvatus 1) free education 2) liberal education

vapaa koulutusjärjestelmä non-formal education system

vapaa sivistystyö 1) liberal adult education [tavallisimmin, mutta asiayhteyden
mukaan myös:] 2) non-formal adult education 3) informal adult education
4)  popular education (Eur.) 5) popular adult education 6) socio-cultural adult
education (B) 7) voluntary cultural and educational activities

vapaa yliopisto free university

vapaa-aikana tapahtuva aikuiskasvatus socio-cultural animation

vapaaehtoinen kouluttaja volunteer educator

vapaaehtoisjärjestö non-governmental organisation NGO

vapaaehtoistyöntekijä volunteer worker

vapaamuotoinen koulutus 1) informal education 2)  non-formal education

vapaamuotoinen opintopiirin tyyppinen opetus- ja oppimistapa cultural
circles [laajasti käytössä joissakin osissa kolmatta maailmaa]

vapaamuotoinen oppiminen 1) informal learning 2) prior experiental learning

vapaamuotoisen oppimisen arviointi 1) prior learning assessment PLA (UK)
2) assessment of prior learning APL (UK)

vapaaopisto  adult education centre

vapaata kansalaistoimintaa harjoittava laitos non-governmental institution NGO
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vapauttava kasvatus 1) education for liberation (Freire) 2) emancipatory
education 3) liberating education

varsinaisen opetussuunitelman ulkopuolista opetusta tarjoava osasto extra-
mural department

verkosto network

verkostoituminen networking

vertaileva aikuiskasvatustiede comparative adult education

vertaileva kasvatustiede comparative education

vertaileva tutkimus comparative research

vertailevat opinnot comparative studies

vertaisarviointi 1) peer assessment 2) peer evaluation 3) peer rating

vertaisneuvonta peer counselling

vertaisopetus peer teaching

vertaisoppiminen peer learning

vertaisryhmä peer group

vertaisryhmässä toinen toistaan opettaminen peer teaching

vieraantuminen 1) marginalization 2) alienation

viestintäjärjestelmä communication system

viestintäkyky communicative competence

viestintätaito communicative competence

viestintäteknologia information technology

viisaus wisdom

viitekehys  frame of reference

virallisen opetusohjelman lisäksi annettava opetus extra-curricular education

virtuaaliopetus computer-based training

vuorovaikutteinen teknologia interactive techology

vuorovaikutuksen mahdollistava teknologia interactive techology

vuorovaikutus interaction

vuorovaikutusanalyysi interaction analysis

väitöskirja 1) dissertation 2) doctoral thesis

välinpitämätön johtajuustyyli laissez-faire leadership

välitön osallistuminen tapahtumiin experience

vääriin ennakkokäsityksiin perustuva kohtelu Pygmalion-effect
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Y,Ä

yhdessäolojohtaja socio-emotional leader

yhdistetty lähi- ja etäopetus combined local and distance teaching

yhdyskunnan tai yhteisön kehittäminen community development

yhdyskunta community

yhdyskuntatyö community work

yhdyskuntatyöntekijä 1) outreach worker 2) community educator

yhteisarviointi collaborative assessment

yhteissuunnittelu [opiskelijoiden kanssa] planning in co-operation with students

yhteistoiminnallinen opetussuunnitelma negotiated curriculum

yhteistoiminnallinen oppiminen co-operative learning

yhteistoiminnallinen oppimismenetelmä co-operative learning method

yhteisö community

yhteisökasvatus community education

yhteisökeskus community center

yhteisökoulu  community school (UK)

yhteisölliset taidot social skills

yhtenäiskoulu comprehensive school

yhtenäiskoulutus comprehensive education

yksilöity opetus 1) individualized teaching  2) individualized instruction

yksilöity oppiminen  individualized learning

yksilökeskeinen oppiminen person-centered learning

yksilöllinen ohjaus  individual tuition

yksilöllinen opiskelu individual study

yksilöllinen oppimissuunnitelma individual learning project

yksilöllistyminen individualization

yksilöllisyys individuality

yksilön kehitys omaksi minäkseen individualization

yksisuuntainen ajattelu convergent thinking

yleissivistys general education

yleissivistävä aikuiskoulutus 1) general adult education 2) non-vocational adult
education

yleissivistävä koulutus 1) general education 2) non-vocational education
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yleissivistävä tai ammatillinen oppilaitos college

yleistieto common knowledge

ylempi kandidaattitutkinto Master´s degree

ylimääräinen opiskelija external student

yliopistollinen aikuiskoulutus university adult education

yliopistollinen täydennyskoulutuskeskus university-level continuing education
centre

yliopistotutkinnon jälkeiset opinnot 1) post-graduate education (UK)
2) graduate education (US)

ylioppilastutkinto baccalaureate (F, SF)

ylipätevä over-qualified

ympäristökasvatus  ecology education

yrityksen (ammatillinen) henkilöstökoulutus 1) corporate classroom
2) enterprise training

älykkyys intelligence

älyllinen alue ihmisessä cognitive domain

älyllinen oppiminen cognitive learning

älyllinen oppiminen concept learning

älyllinen oppimistyyli 1) cognitive learning style 2) conceptual learning style

älylliset taidot cognitive skills
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ENGLISH - FINNISH
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A

ability grouping  1) kykyluokitus 2) kykyjen mukainen ryhmittely

ability to learn oppimiskyky

academic 1) akateeminen  2) opillinen 3) teoreettinen

academic degree akateeminen oppiarvo

accelerated learning nopeutettu opetus

access course sisäänpääsykurssi

access to education  koulutukseen pääsy tai väylä

accreditation 1) koulujen tai oppilaitosten virallinen  pisteytysjärjestelmä
2) aiempien opintojen hyväksyminen seuraavien opintojen osaksi

achievement motive saavutusmotiivi [koulutuksessa, joka perustuu ennalta
määriteltyihin tavoitteisiin]

achievement test saavutustesti

action group 1) toimintaryhmä  2) toimimalla oppiva ryhmä

action learning tekemällä oppiminen

action research 1) toimintatutkimus 2) toiminnan tutkimus

active learning aktiivinen oppiminen

activity-orientated learning toimintakeskeinen oppiminen

adult aikuinen

adult basic education aikuisten peruskoulutus [sisältää luku-, kirjoitus- ja sosiaali-
set taidot]

adult centre (residential) 1) kansanopisto 2) aikuisten internaattioppilaitos

adult centre aikuisten toiminta- tai koulutuskeskus

adult college   1) aikuisoppilaitos 2) aikuisopisto

adult continuing education aikuisten jatko- ja täydennyskoulutus

adult course aikuisopiskelijoiden kurssi

adult development aikuisen kehittyminen

adult development research aikuisen kehittymisen  tutkimus

adult education 1) aikuiskasvatus 2) aikuiskoulutus 3) aikuisopetus
4) aikuiskasvatustiede

adult education centre 1) kansalaisopisto 2) työväenopisto 3) vapaaopisto
4) aikuisopisto

adult education council aikuiskoulutusneuvosto

adult education law aikuiskoulutuslaki

adult education theory 1) andragogiikka 2) aikuiskasvatustiede 3) aikuiskasva-
tuksen teoria
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adult educational fair aikuiskoulutusmessut

adult educational goals aikuiskoulutuksen tavoitteet

adult educator 1) aikuiskouluttaja 2) aikuisopettaja

adult elementary education   aikuisten peruskoulutus

adult institute 1) aikuisoppilaitos 2) aikuisopisto

adult learner aikuisopiskelija

adult learning 1) aikuisen oppiminen 2) aikuisopiskelu

adult learning counselling aikuisopintoneuvonta

adult pedagogy 1) aikuispedagogiikka 2) aikuiskasvatustiede 3) andragogia

adult personality aikuisen persoonallisuus

adult returner 1) opinnot uudelleen aloittava aikuinen 2) koulutukseen palaava
aikuisopiskelija

adult school  aikuisten koulu

adult student aikuisopiskelija

adult teacher aikuisopettaja

adult teaching 1) aikuisopetus 2) aikuiskoulutus

adult trainer aikuiskouluttaja

adult training aikuiskoulutus

adult tutor 1) tutor 2) aikuisopintojen ohjaaja 3) aikuisopintojen opintoluotsi

adult vocational education ammatillinen aikuiskoulutus

adult vocational training ammatillinen aikuiskoulutus

adulthood aikuisuus

advance standing osaopintojen tai -suoritusten hyväksyminen varsinaisten opinto-
jen osaksi

advisor 1) opintoneuvoja (US) 2) koulutustarkastaja, virkamies (UK)

affective domain 1) tunne-elämä 2) tunnealue ihmisessä

affective learning 1) tunnepohjainen oppiminen 2) asennepohjainen oppiminen

affirmative action  aliedustettujen ryhmien aseman vahvistaminen

ageing (UK), aging (US) 1) ikääntyminen 2) vanheneminen

aim 1) tavoite 2) päämäärä

alienation 1) vieraantuminen 2) syrjäytyminen

alternative adult education vaihtoehtoinen aikuiskasvatus

alumni, alumnae entiset opiskelijat < lat.

amateur activities harrastustoiminta

analytical marking analyyttinen arvostelu

analytical thinking pohdiskelu

andragogics 1) andragogiikka 2) aikuiskasvatustiede
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andragogue 1) aikuiskouluttaja 2) aikuisopettaja

anti-authoritarian education epäautoritaarinen kasvatus

anti-racism education rasisminvastainen kasvatus

appraisal henkilön opiskelun, työn tai toiminnan arviointi  [esim. esimiehen tai
työparin suorittama arviointi vuosittain työpaikalla]

apprentice 1) oppisopimusopiskelija 2) oppisopimuskouluttautuja

apprentice(ship) training oppisopimuskoulutus

apprenticeship contract oppisopimus

aptitude test soveltuvuustesti

artificial intelligence tekoäly

assertiveness training 1) assertiivisuuskoulutus 2) jämäkkyyskoulutus

assessment of achievement oppimissaavutusten arvionti

assessment of learning activity oppimisaktiivisuuden arviointi

assessment of prior learning APL 1) formaalisen koulutuksen ulkopuolella tapah-
tuneen oppimisen arviointi 2) vapaamuotoisen oppimisen arviointi

assessment of progress1) edistymisen arviointi 2) kehityksen arviointi

assessment of student work opiskelijan tuotoksen arviointi

assessment oppimistuloksia mittaava arviointi tai arvostelu

attention span keskittymiskyky

attrition rate opintojen keskeyttämismäärä

audio-instruction programme 1) kuunneltava opetusohjelma 2) opetusradio

audio-visual equipment 1) audiovisuaaliset välineet 2) AV-välineet

audio-visual teaching aid(s)/AVA AV-opetusvälineet

audio-visual teaching audiovisuaalinen opetus

audio-visual teaching method audiovisuaalinen opetusmenetelmä

authoritarian leadership 1) autoritaarinen johtajuustyyli 2) määräilevä johtajuus-
tyyli

auto-instructional device itseopiskeluväline

auto-instructional method itseopiskelumenetelmä

autobiographical method omaelämäkerrallinen tutkimusmenetelmä

autodidact 1) itseopiskellut henkilö 2) itseoppinut henkilö

autodidactics itseohjautuva oppiminen

autogenic training itseohjautuva opetus

autonomous group itsenäinen ryhmä

autonomous learner itsenäinen oppija
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B

baccalaureate 1) ylioppilastutkinto (F, SF), 2) alempi kandidaattitutkinto (Eur., US)

Bachelor´s degree alempi kandidaattitutkinto

banking education 1) pankkitoimihenkilöille tarjottava  ammattikoulutus
2) vaikuttamaton, kritiikittömään ulkoaoppimiseen perustuva koulutus (Freire)

barriers to participation opiskeluun osallistumisen esteet

basic course peruskurssi

basic education for adults aikuisten pohjakoulutus

basic education pohjakoulutus

basic English perusenglanti [käsittää noin 850 sanaa]

basic human needs inhimilliset perustarpeet

basic skills 1) perustaidot 2) perusvalmiudet

basic subject matter perusoppiaines

basic vocational education ammatillinen peruskoulutus

behavioral modification käyttäytymisen muutos

black studies  mustan väestön kulttuuria, taloutta, yhteiskuntaa ja kieltä tarkoitta-
vat opinnot (US)

brain drain aivovuoto

brainstorming 1) ideariihi 2) aivoriihi

bridge course 1) valmennuskurssi 2) johdantokurssi

bridging course 1) valmennuskurssi 2) johdantokurssi

buzz group porinaryhmä

buzz method porinaryhmämenetelmä
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C

capitation fee oppilaitoksen valtiolle tai keskushallinnolle maksettava opiskelija-
määrään perustuva maksu (UK)

careers officer urasuunnittelun neuvoja/ohjaaja

careers service urasuunnittelun neuvonta/ohjaus

centre for continuing education täydennyskoulutuskeskus

certificate todistus

certificate of achievement opintosuorituksesta saatu todistus

certificate of attendance läsnäolotodistus

certificate of completion opintojen lopettamistodistus [ei välttämättä suoritus- tai
pätevyystodistus]

certificate of qualifications pätevyystodistus

certification pätevöityminen

chair of adult education aikuiskoulutuksen oppituoli yliopistossa

chalk and talk “liitu ja leuka” -menetelmä opetuksessa [viittaa vanhanaikaiseen,
opettajajohtoiseen tapaan opettaa, jossa ainoana apuvälineenä on liitutaulu ja puhe]

chalkboard liitutaulu

change agent 1) muutosagentti 2)  muutoksen tekijä

chautauqua kansanvalistusmenetelmä [US:ssa v. 1874 syntynyt menetelmä, joka
viittaa kiertäviin, teltoissa pidettyihin valistaviin opetustilaisuuksiin tai kansantajuisiin
kehittäviin puhesarjoihin, jotka  laajenivat sittemmin kirjeopetukseksi sekä itseään
auttavien  ja ohjaavien opintopiirien verkostoksi]

choice of career uravalinta

circulating school kiertokoulu [keskittyi lukutaidon ja katekismuksen opettami-
seen, perustettiin 1700-luvun alussa Walesissa, yleinen Suomessa vielä 1800-luvun
lopussa ja 1900-luvun alussa maaseudulla]

citizenship education (US) kansalaisuuskasvatus (erityisesti) maahanmuuttajille

civic education kansalaiskasvatus

classroom climate opiskeluilmapiiri

clearinghouse 1) oppimateriaalitoimisto  2) oppimateriaalikeskus

client-centered training asiakaslähtöinen opetus

clientele analysis 1) asiakastutkimus 2) asiakasanalyysi

co-operative education 1) työharjoittelun ja opiskelun vuorottelu 2) oppisopimus-
koulutus (SF)

co-operative learning yhteistoiminnallinen oppiminen

cognitive domain 1) kognitiivinen tavoitealue 2) tiedolliset tavoitteet 3) älyllinen
alue ihmisessä
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cognitive learning 1) kognitiivinen oppiminen 2) käsitteellinen oppiminen
3) älyllinen oppiminen

cognitive learning style 1) kognitiivinen oppimistyyli 2) käsitteellinen oppimistyyli

cognitive map 1) käsitekartta 2) ideakartta

cognitive skills 1) kognitiiviset taidot 2) käsitteelliset taidot 3) älylliset taidot

collaborative assessment yhteisarviointi [opettajan ja oppijan välillä neuvotellaan
arviointimenetelmästä, -kriteereistä, -asteikosta]

college of further education oppivelvollisuuden jälkeinen oppilaitos (UK) [saattaa
olla myös ammatillisesti suuntautunut, joskus väylä yliopistoon]

college yleissivistävä tai ammatillinen oppilaitos [korkeakoulu tai Suomen opisto-
astetta tai AMK:a vastaava oppilaitos]

colloquy 1) seminaari 2) kollokvio

combined local and distance teaching  1) yhdistetty lähi- ja etäopetus 2) moni-
muoto-opetus

common knowledge yleistieto

common skills arkielämän taidot

communication system viestintäjärjestelmä

communicative competence 1) viestintäkyky  2) viestintätaito

community 1) yhteisö 2) yhdyskunta

community center yhteisökeskus, jossa voi olla tarjolla perus- ja muuta
aikuiskoulutusta sekä muita vapaa-ajan aktiviteetteja

community college oppilaitos, joka tarjoaa perus- ja muuta aikuiskoulutusta
[lähinnä suomalaista kansalaisopistoa tai aikuislukiota vastaava oppilaitos]

community development  1) yhdyskunnan tai yhteisön kehittäminen 2) mahdolli-
simman laajojen väestöryhmien osallistuminen oman lähiyhteisönsä kaikinpuoliseen
kehittämiseen

community education 1) yhteisökasvatus 2) sosiaalikasvatus

community educator yhdyskuntatyöntekijä

community school yhteisökoulu (UK) [lähinnä suomalaisen kansalaisopisto-
järjestelmän tyyppinen alueellinen organisaatio, joka pyrkii tarjoamaan koulutusta,
kulttuuriharrastuksia ja virkistystä alueensa koko väestölle]

community work yhdyskuntatyö

comparative adult education  vertaileva aikuiskasvatustiede

comparative education vertaileva kasvatustiede

comparative research vertaileva tutkimus

comparative studies vertailevat opinnot

compensatory adult education  1) korvaava aikuiskoulutus 2) kompensoiva
aikuisten erityisopetus

competence 1) pätevyys 2) kompetenssi

competence-based education kykyjen ja taitojen opettamiseen perustuva opetus
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competence-based learning kykyjen ja taitojen saavuttamiseen perustuva oppi-
minen

complementary adult education aikuisten täydennyskoulutus

comprehensive education 1) peruskoulutus 2)  pohjakoulutus
3) yhtenäiskoulutus

comprehensive school 1) peruskoulu 2) yhtenäiskoulu

compulsory continuing education pakollinen jatko- tai täydennyskoulutus

computer literacy tietokoneen käyttötaito

computer-assisted learning CAL tietokoneavusteinen opetus

computer-based training 1) tietokonepohjainen opetus 2) virtuaaliopetus

computeracy tietokoneen käyttötaito

concentration span keskittymiskyky

concept analysis käsiteanalyysi

concept formation käsitteenmuodostus

concept käsite

concept learning käsiteoppiminen

conception of humankind 1) ihmiskäsitys 2) ihmiskuva

conceptual learning style 1) älyllinen oppimistyyli 2) käsitteellinen oppimistyyli,
ks. cognitive learning style

conscientization sosiokulttuurinen tiedostaminen ja tietoisuuden kehittyminen
omista vaikutusmahdollisuuksista

consciousness raising ihmisten yhteiskunnallisen tietoisuuden kehittäminen ja
kasvattaminen vastuullisuuteen sekä aktiivisuuteen heidän oman elämänsä suhteen

constructivism konstruktivismi [kasvatustieteen suuntaus, jossa havaintokokemus
käsitetään laajemmin kuin suoraksi vastaukseksi ärsykkeeseen ja jonka mukaan
ihminen rakentaa uutta tietoa aina entisen omaksumansa tiedon perustalle]

contact hour 1) lähiopetustunti 2) opetusaika, jonka opettaja ja oppijat ovat
vuorovaikutuksessa opetus- ja oppimistilanteessa [usein alle tunti]

continuation course jatkokurssi

continuing education 1) jatkokoulutus 2) täydennyskoulutus 3) jatkuva koulutus

continuing education centre täydennyskoulutuskeskus

continuous assessment jatkuva arviointi

continuous education  jatkuva koulutus

contract training sopimuskoulutus [esim. opettajien VESO-koulutus Suomessa]

convergent thinking 1) konvergentti ajattelu 2) yksisuuntainen ajattelu

core course peruskurssi

core curriculum 1) opetussuunnitelman kaikille yhteinen osio (UK) 2) opetus-
suunnitelman keskeinen sisältö tai ydin (US)

corporate classroom yrityksen (ammatillinen) henkilöstökoulutus
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corrective teaching 1) korjaava koulutus 2) uudelleenkoulutus

correspondence education kirjeopetus

correspondence study kirjeopiskelu

counselling 1) neuvonta 2) opastus 3) ohjaus

course fee 1) opintomaksu 2) kurssimaksu

course for adults aikuisten kurssi

course requirements kurssivaatimukset

course team etäopetusta suunnitteleva työryhmä [muodostuu tutkimus- tai
opetushenkilöstöstä sekä muista ammattilaisista, kuten esim. radioesiintyjistä ja
suunnittelijoista]

creative workshop activity luova työpajatyöskentely

credit accumulation opintosuoritusten kertymä [opiskelijat keräävät suorituspistei-
tä hyväksytyistä opintomoduuleista ja voivat siten varsin suuressa määrin vaikuttaa
opintojensa sisältöön]

credit course opintosuorituksia tai suorituspisteitä antava kurssi

critical pedagogy kriittinen pedagogia [opetustapa, joka rohkaisee oppijoita käyt-
tämään omaa todellisuuttaan ymmärtämisen ja analyysin perustana, ks.
emansipatory education, radical education]

critical thinking 1) kriittinen ajattelu 2)  analyyttinen ajattelu 3) reflektio

cross-cultural training kulttuurienvälinen koulutus

cultural circles vapaamuotoinen opintopiirin tyyppinen opetus- ja oppimistapa
[laajasti käytössä joissakin osissa kolmatta maailmaa]

cultural transmission  kulttuurin muotojen tai näkökulmien siirto niille, jotka eivät
ole vielä niitä omaksuneet

culturally disadvantaged group 1) valtakulttuurista normeiltaan ja
sosiaalistumiseltaan syrjäytynyt ryhmä 2) kulttuurisesti epäsuotuisassa asemassa
oleva ryhmä

culture  1) kulttuuri 2) sivistys

culture organisation sivistysjärjestö

curriculum development  opetussuunnitelman kehittäminen

curriculum planning opetussuunnitelman laatiminen
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D

daily living skills arkielämän taidot

data 1) tutkimusmateriaali 2) havaintoaineisto

data bank tietopankki

database tiedosto

day folk high school päivisin  toimiva kansanopisto

day-release (for study) opintovapaapäivä

day-release course kurssi opintovapaapäivänä

deaf-blind kuulo- ja näkövammainen

delivery system  itseohjautuvan opetusmateriaalin jakelusysteemi

democratic leadership 1) demokraattinen johtajuustyyli 2) tasavertaisuuteen
perustuva johtajuustyyli

democratic methods tasa-arvoiset menetelmät (koulutuksessa ja sen suunnittelus-
sa)

democratization of education koulutuksen tasa-arvoistuminen

demonstrator opetusta havainnollistava ja avustava henkilö

deschooling movement 1) koulutusinstituutioiden poistoa ajava liike 2) Ivan
Illichin tutuksi tekemä liike [korostaa, että koulutuksen pitäisi  perustua koululaitosta
vähemmän muodollisiin rakenteisiin, koska juuri muodolliset organisaatiot itsessään
ovat joillekin osallistumisen esteinä]

diagnostic appraisal 1) diagnostinen arviointi 2) alkuarviointi

dialectical thought kyky ajatella sekä arvioida väittämiä loogisesti ja kriittisesti

dialogical education keskusteleva opetus

didactic teaching didaktinen opetus [opetuksen muoto, jossa opettaja esittää
tietoa auktoriteettina]

didactics opetusoppi

direct action suora toiminta

directed study kohdistettu opiskelumenetelmä [oppija pyrkii lisäämään taitojaan tai
hankkimaan tietojaan suorassa kontaktissa opettajaan]

directed teaching opettajajohtoinen opetus

director of adult education aikuiskoulutusjohtaja

disabled person vammainen

disadvantaged person syrjäytynyt (henkilö)

discovery learning oivaltava oppiminen

discovery method oivaltavan oppimisen menetelmä

discussion group keskusteluryhmä
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discussion group leader keskusteluryhmän vetäjä

dissertation 1) opinnäyte 2) väitöskirja

distance education  etäopetus

distance learning  etäopiskelu

distance learning method etäopiskelumenetelmä

distance learning system  etäopiskelusysteemi

distance teaching etäopetus

distance teaching universities etäopetusta antavat yliopistot

divergent thinking 1) divergentti ajattelu 2) monisuuntainen ajattelu

drop-out opintojen keskeyttäjä

drop-out rate opintojen keskeyttämismäärä
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E

ecology education ympäristökasvatus

education  1) kasvatus 2)  koulutus 3)  sivistys

education by doing  1) oppimisen muoto, jossa opitaan annetun tehtävän suorit-
tamisen kautta 2) tekemällä oppiminen

education for layperson maallikkojen koulutus

education for liberation vapauttava kasvatus (Freire)

education for life elämää varten oppiminen

education for peace rauhankasvatus

education for retired people eläkeikäisten koulutus

education for tolerance suvaitsevuuskasvatus

education of adults aikuisten kouluttaminen

educational broadcast opetusradio

educational equality koulutuksellinen tasa-arvo

educational film opetuselokuva

educational gerontology kasvatustieteellinen vanhuustutkimus

educational goal  oppimistavoite

educational ideology koulutusideologia

educational need  koulutustarve

educational objective oppimistavoite

educational opportunity  kouluttautumismahdollisuus

educational optimism kasvatusoptimismi

educational pessimism  kasvatuspessimismi

educational programme opetusohjelma oppilaitoksessa

educational psychology kasvatuspsykologia

educational services opetuspalvelut

educational sociology kasvatussosiologia

educational structure koulutusrakenne

educational technology  opetusteknologia

educational voucher opintoseteli

educational voucher system opintosetelijärjestelmä

educationist/educationalist 1) kasvatustieteilijä 2) koulutusasiantuntija

educator 1) kouluttaja 2) opettaja 3) kasvattaja

elderstudy ikäihmisten opinnot
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elementary education 1) alkeisopetus 2) perusopetus

elementary school peruskoulun ala-aste

eligibility for further studies jatko-opintokelpoisuus

emancipatory education  vapauttava kasvatus (Freire)

emotive learning tunneoppiminen

employment training työllisyyskoulutus

empowerment 1) tietoisuuden kasvu omasta tilanteesta sekä siihen vaikuttavista
tekijöistä ja sen myötä lisääntynyt luottamus omiin mahdollisuuksiin saada aikaan
muutoksia 2) valtaistaminen

enlightenment  valistus

enrichment programme 1) kuntouttava opetusohjelma vajaakuntoisille
2) rikastava opetusohjelma lahjakkaille

enrichment rikastuttaminen (henkisesti)

enterprise training yrityksen (ammatillinen) henkilöstökoulutus

entry requirements pääsyvaatimukset

equal opportunity in education tasavertainen kouluttautumismahdollisuus

evaluation kokonaisvaltainen (koulutusprosessin) arviointi

evaluation method arviointimenetelmä

evening classes iltakoulu

evening college iltalukio

evening course iltakurssi

evening institute iltakoulu

evening student iltaopiskelija

everyday skills arkielämän taidot

examination 1) tutkinto 2) koe

experience 1) kokemus 2) välitön osallistuminen tapahtumaan 3) aiempien koke-
musten kasauma

experience-based education kokemuspohjainen koulutus

experiental learning kokemuksellinen oppiminen

external examination  tutkinto oppilaitoksen ulkopuolisille opiskelijoille

external student ylimääräisen opinto-oikeuden saanut (toisen tiedekunnan tai
laitoksen) opiskelija

extra-curricular education  virallisen opetusohjelman lisäksi annettava opetus

extra-mural course opetussuunnitelman lisäksi tarjottu kurssi

extra-mural department varsinaisen opetussuunnitelman ulkopuolista opetusta
tarjoava osasto

extra-mural work aikuisopiskelijoita hakeva toiminta
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F

face to face teaching lähiopetus

facilitative teaching kokemusperäisen oppimisen menetelmä [jossa oppimisen
ohjaaja johdattelee opiskelijat kokemuksiin, joista he oppivat ongelmia ratkaisemalla
tai pohtimalla]

facilitator oppimisprosessin ohjaaja tai avustaja

facility opetusvälineistö

final examination 1) loppukoe 2) lopputesti

flexi study monimuoto-opetus

folk education 1) kansanopetus 2) kansansivistys

folk enlightenment kansanvalistus

folk high school kansanopisto (usein: residential folk high school)

folk school kansakoulu

folk university kansankorkeakoulu

folkeoplysning (D)  kansanvalistus

formal adult education muodollinen aikuiskoulutus

formal education system muodollinen koulutusjärjestelmä

formative evaluation 1) formatiivinen arviointi 2) ohjaava arviointi
(oppimisprosessin keskellä)

foundation course 1) peruskurssi yliopistossa (UK) 2) tukikurssi yliopistossa (US)

frame of reference viitekehys

free education vapaa kasvatus

free university vapaa yliopisto

freedom of education koulutuksen vapaus

further education 1) jatkokoulutus 2) lisäkoulutus 3) täydennyskoulutus

further training 1) jatkokoulutus 2) lisäkoulutus 3) täydennyskoulutus
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G

gaming pelien avulla oppiminen

gender research nais- ja miestutukimus

general adult education yleissivistävä aikuiskoulutus

general education yleissivistävä koulutus

gerontology vanhuustutkimus

global learning kokonaisvaltainen oppiminen

global marking (US) kokonaisvaltainen arviointi

goal tavoite, ks. aim, objective

goal-directed learning tavoitteellinen oppiminen

goal-directed teaching tavoitteellinen opetus

goal-oriented learning tavoittellinen oppiminen

goal-oriented teaching tavoitteellinen opetus

graduate education (US) yliopistotutkinnon jälkeiset opinnot

group action ryhmätoiminta

group cohesiveness 1) ryhmäkoheesio 2) ryhmän yhteenkuuluvuus

group counselling 1) ryhmäneuvonta 2) ryhmäohjaus

group dynamics ryhmädynamiikka

group learning ryhmäoppiminen

group ryhmä

group teaching method ryhmäopetusmenetelmä

group teaching ryhmäopetus

group tutorial ryhmätutorointi

group work ryhmätyö

group-centered discussion ryhmäkeskinen keskustelu

grouping 1) ryhmäjako 2) ryhmitys

guidance ohjaus

guided discussion ohjattu opetuskeskustelu

guided private study ohjattu yksityisopetus

guided self study ohjattu itseopiskelu

gynagogy 1) feministinen vastine andragogy-termille 2) naispedagogiikka
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H

handout 1) opiskelijoille jaettava kirjallinen apumateriaali 2) moniste

hermeneutics 1) hermeneutiikka 2) tekstinselitysoppi

heuristic method 1) heuristinen menetelmä 2) keksimällä tietoa etsivä menetelmä

hidden curriculum piilo-opetussuunnitelma

high school (US) lukio

holistic learning 1) holistinen oppiminen 2) kokonaisvaltainen oppiminen, ks.
cognitive learning, global learning

hour 1) oppitunti 2) luento

human capital theory  teoria koko yhteiskunnan kehittämisestä ihmisten tietoon ja
taitoon investoimalla

human growth inhimillinen kasvu

human relations training ihmissuhdekoulutus

human relations 1) ihmissuhteet 2) sosiaaliset suhteet

human relations skills ihmissuhdetaidot

human resources development HRD henkilöstön kehittäminen ja kouluttaminen

human resources management HRM henkilöstöjohtaminen

human rights education ihmisoikeuskasvatus

human rights ihmisoikeudet
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I

ice-breaker method 1) jäänmurtamismenetelmä 2) tunnelman positiivinen viritys
(esim. kurssin alussa)

ideal community ihanneyhteiskunta

identity 1) minäkäsitys 2) identiteetti

identity crisis 1) identiteettikriisi 2) minäkäsityksen kriisi

illiteracy lukutaidottomuus

illiterate lukutaidoton

immigrant education maahanmuuttajakoulutus

iimpact evaluation koulutuksen vaikutusten arviointi

impression marking 1) kokonaisvaikutelman arviointi 2) holistinen arviointi

in-company training työpaikkakoulutus

in-plant training työpaikkakoulutus

in-service education henkilöstön (ammatillinen) täydennyskoulutus

in-service training for teachers opettajien (ammatillinen) täydennyskoulutus

incidental learning sattumanvarainen oppiminen

independent learner itsenäinen oppija

independent learning itsenäinen oppiminen

independent study 1) itseopiskelu 2) itsenäinen opiskelu

individual learning project 1) yksilöllinen opiskelusuunnitelma 2) henkilökohtai-
nen opintosuunnitelma eli HOPS

individual study yksilöllinen opiskelu

individual tuition yksilöllinen ohjaus

individuality yksilöllisyys

individualization 1) individualisaatio  2) yksilöllistyminen 3) yksilön kehitys omak-
si persoonakseen

individualized learning yksilöity oppiminen

individualized teaching yksilöity opetus

informal adult education formaalisen (varsinaisen) koulutusjärjestelmän ulkopuo-
linen aikuiskasvatus

informal education vapaamuotoinen koulutus

informal learning 1) vapaamuotoinen oppiminen 2) avoin oppiminen, joka tapah-
tuu muodollisen opetustilanteen tai instituution ulkopuolella

information retrieval 1) tiedonhankinta 2) tiedonhaku

information society informaatioyhteiskunta
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information technology viestintäteknologia

initial education 1) alkuopetus 2) alkeisopetus

institute for distance teaching etäopetusta antava oppilaitos

instruct 1) ohjata 2) opettaa, joka viittaa aikuiskoulutuksessa didaktiseen eli
opettajajohtoiseen opetustapaan

instruction 1) opetus 2) koulutus

intensive course 1) intensiivikurssi 2) tiivistetty kurssi

inter-disciplinary study 1) monitieteiset akateemiset opinnot 2) integroidut
akateemiset opinnot

interaction analysis vuorovaikutusanalyysi

interactive learner 1) interaktiivinen oppija 2) osallistuva oppija

interactive technology 1) osallistava teknologia 2) vuorovaikutteinen teknologia
3) vuorovaikutuksen mahdollistava teknologia

internal training sisäinen koulutus

interview teaching method 1) haastatteluluento 2) opetusmenetelmä, jossa
opiskelijat haastattelevat jonkin alan asiantuntijaa

introductory course johdantokurssi

introductory lecture johdantoluento

introductory seminar johdantoseminaari
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J,K

job rotation työkierto

job-related course ammattisuuntautunut kurssi

job-related education ammattisuuntautunut koulutus

key qualifications avainpätevyydet

knowledge tieto

knowledge society tietoyhteiskunta
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L

labo(u)r studies (US) 1) ammattiyhdistyskoulutus/opinnot 2) työn historian,
ongelmien ja tulevaisuuden opinnot, ks. workers’ education, workers’ studies, trade
union studies

labour market education työmarkkinakoulutus

labour market oriented education työvoimapoliittinen aikuiskoulutus

lack of education koulutuksen puute

laissez faire leadership 1) antaa mennä -johtajuustyyli 2) välinpitämätön
johtajuustyyli

late bloomer (US) henkilö, jonka akateemiset tai muut kyvyt tulevat esille vasta
koulun jälkeen myöhemmin elämässä ja joka on saattanut olla alisuoriutuja koulussa

late developer henkilö, jonka akateemiset tai muut kyvyt tulevat esille vasta koulun
jälkeen myöhemmin elämässä ja joka on saattanut olla alisuoriutuja koulussa

layperson maallikko

leadership 1) johtajuus 2) johtamistaito

leadership style johtajuustyyli

leadership training johtamiskoulutus

learner oppija

learner-based education oppijakeskeinen koulutus

learner-centered instruction oppijakeskeinen opetus

learning 1) oppiminen 2) oppimisprosessi

learning ability oppimiskyky

learning athmosphere opiskeluilmapiiri

learning behaviour oppimiskäyttäytyminen

learning block oppimiseste

learning by doing tekemällä oppiminen

learning community oppiva yhteisö

learning concept oppimiskäsitys

learning contract 1) opiskelusopimus 2)  opiskelijan itselleen tai tutorilleen teke-
mä  oppimissopimus

learning cycle oppimissykli

learning difficulty oppimisvaikeus

learning environment oppimisympäristö

learning episode oppimistapahtuma

learning experience oppimiskokemus
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learning from experience 1) kokemuksesta oppiminen 2) tekemällä oppiminen

learning log 1) oppimispäiväkirja 2) opiskelupäiväkirja

learning needs assessment oppimistarveanalyysi

learning network oppimisverkosto

learning outcome oppimistulos

learning process oppimisprosessi

learning society oppiva yhteiskunta

learning style oppimistyyli

learning to learn oppimaan oppiminen

legibility luettavuus, ks. readability

lesson 1) oppitunti 2) luento

liberal adult education vapaa sivistystyö

liberating education vapauttava koulutus, ks. education for liberation (Freire)

life experience elämänkokemus

life history method elämäkertametodi aikuiskasvatuksen tutkimuksessa

life skills arkielämän taidot

life-span developmental psychology elämänkaaripsykologia

lifelong education elinikäinen koulutus

lifelong learning elinikäinen oppiminen

literacy education lukutaidon opetus

literacy lukutaito

local adult education paikallinen aikuiskoulutus

local authority adult education kunnallinen aikuiskoulutus KAIKO

local education authority 1) kunnallinen kouluvirasto 2)  paikallishallinnon koulu-
virasto

local teaching (as opposed to distance teaching) lähiopetus (etäopetuksen
vastakohtana)

long-term goal opiskelun kaukotavoite

long-term residential college sisäoppilaitos
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M

management education johtamiskoulutus

marginalization 1) vieraantuminen 2) syrjäytyminen

marginalized person syrjäytynyt (henkilö)

Master’s degree 1) ylempi kandidaattitutkinto 2) maisterintutkinto

meaningful learning mielekäs oppiminen

microteaching opetustuokio

migrant education siirtolaiskoulutus

mind map 1) käsitekartta 2)  ideakartta

mindmapping technique käsitekartan työstämistekniikka

motivate 1) motivoida 2) innostaa päämäärään suuntautuneeseen tai
tavoitteelliseen  toimintaan

motivation 1) motivaatio 2) päämäärään tai tavoitteeseen suuntautuva käyttäyty-
minen tai toiminta

motivation for studies  opiskelumotivaatio

multi-cultural education monikulttuurinen opetus

multi-media teaching 1) multimediaopetus 2) sähköisten viestinten avulla tapah-
tuva opetus

multi-media package 1) multimediapakkaus 2) tarvikkeet multimedia-opetukseen

multiple-choice test monivalintakoe
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N

need for compensatory-remedial education korjaavan koulutuksen tarve

needs analysis/assessment 1) tarveanalyysi 2) tarvearvio

negotiated curriculum opettajan ja opiskelijoiden yhdessä työstämä opetussuun-
nitelma

network verkosto

networking verkostoituminen

non-credit course 1) pisteyttämätön kurssi 2) ilman arvosanaa opiskeltava kurssi

non-formal adult education 1) vapaa sivistystyö 2) formaalisen (varsinaisen)
koulutusjärjestelmän ulkopuolinen aikuiskasvatus

non-governmental institution vapaata kansalaistoimintaa harjoittava laitos

non-governmental organisation NGO 1) kansalaisjärjestö 2) vapaaehtoisjärjestö

non-residential folk high school  majoitukseton kansanopisto

non-traditional education 1) perinteisestä poikkeava koulutus 2)  innovatiivinen
koulutus

non-vocational adult education yleissivistävä aikuiskoulutus
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O

objective of training opetuksen tavoite

occupational education ammatillinen koulutus, ks. vocational education

occupational status 1) ammatillinen status 2) ammattiasema

occupational training työpaikkakoulutus

off-campus programme avoin opetusohjelma muille kuin yliopiston varsinaisille
opiskelijoille

on-the-job-education työpaikkakoulutus

on-the-job-training 1) työpaikkakoulutus 2) työpaikkaharjoittelu

open education  1) edistyksellinen koulutus (US) 2) uusille ideoille ja muutoksille
avoin koulutus (US), ks. progressive education

open learning avoin oppiminen [joka tapahtuu muodollisen opetustilanteen tai
instituution ulkopuolella]

Open University (UK) Milton Keynesiin perustettu uraauurtava avoin yliopisto

open university avoin yliopisto

outreach activity hakeva, opiskelijoita rekrytoiva ja opiskeluun kannustava toiminta

outreach education 1) oppilaitoksen ulkopuolella tarjottu opetus niille
aikuisopiskelijoille, jotka muuten eivät osallistuisi toimintaan 2) hakeva koulutus,
jolla pyritään rekrytoimaan ja kannustamaan aikuisopiskeluun

outreach work 1) oppilaitoksen ulkopuolella tarjottu opetus niille
aikuisopiskelijoille,jotka muuten eivät osallistuisi toimintaan 2) hakeva koulutus, jolla
pyritään rekrytoimaan ja kannustamaan aikuisopiskeluun

outreach worker yhdyskuntatyöntekijä, joka yrittää tavoittaa muuten koulutukseen
osallistumattomia aikuisia

over-qualified  ylipätevä
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P

paid educational leave palkallinen opintovapaa

part-time adult education osa-aikainen aikuiskoulutus

participant to education1) koulutukseen osallistuja 2) kurssille osallistuja

participatory research  osallistuva tutkimus

pedagogical director of communal education 1) opetuspäällikkö 2) pedagogi-
nen koulutoimenjohtaja

pedagogics 1) pedagogiikan eli opetusopin tieteellinen tutkimus (Eur.) 2) kasvatus-
tiede

pedagogy 1) pedagogiikka 2) kasvatustiede

peer assessment  vertaisarviointi

peer councelling  vertaisneuvonta

peer evaluation vertaisarviointi

peer group vertaisryhmä

peer learning 1) vertaisoppiminen 2) toisiltaan ryhmässä oppiminen ilman opetta-
jaa

peer rating vertaisarviointi

peer teacher opintokerhon vertaisohjaaja/toveriohjaaja

peer teaching 1) vertaisopetus 2) vertaisryhmässä toinen toistaan opettaminen

pencil and paper test  kirjoittamista vaativa koe

people´s university (G) kansanopisto

performance appraisal työsuorituksen arviointi

period oppitunti

period study 1) periodiopiskelu 2) jakso-opiskelu

permanent education jatkuva koulutus

person-centered learning yksilökeskeinen oppiminen

personal development henkilökohtainen kehittyminen

pilot course 1) pilottikurssi 2) kokeilukurssi

pilot survey kokeilututkimus

planning in co-operation with students yhteissuunnittelu opiskelijoiden kanssa

political education kansalaiskasvatus

politics of education koulutuspolitiikka

popular adult education 1) yleinen kansanopetus (lat. amer.) 2) vapaa sivistystyö
(Eur.)

popular education 1) kansanopetus 2) kansansivistys
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popular university  (lähinnä suomalaista vastaava) kansalaisopisto

portfolio  1) työnäytesalkku 2) työnäytekansio

post-experience education 1) täydennyskoulutus 2) jatkokoulutus

post-experience training 1) täydennyskoulutus 2) jatkokoulutus

post-experience vocational education PEVE (UK) ammatillinen täydennyskoulu-
tus

post-graduate education (UK) yliopistotutkinnon jälkeiset opinnot

post-secondary education keskiasteen jälkeinen koulutus

potential for learning oppimiskyky

practice 1) harjoitus 2) käytäntö

practice teaching opetusharjoittelu

pre-employment training  työhön valmentava koulutus

pre-retirement education eläkkeelle valmentava koulutus

presentation esittely

principles of education koulutukselliset periaatteet

prior experiental learning 1) formaalisen koulutuksen ulkopuolella tapahtuva ko-
kemusperäinen oppiminen 2) vapaamuotoinen oppiminen

prior learning assessment PLA 1) formaalisen koulutuksen ulkopuolella tapahtu-
neen oppimisen arviointi 2) vapaamuotoisen oppimisen arviointi

prison education vankilaopetus

problem solving method ongelmanratkaisumenetelmä

process evaluation oppimis- ja opetusprosessin arviointi

process model prosessia korostava opetussuunnitelman malli

programme  1) opetusohjelma 2) opetussuunnitelma (US)

programme planning opetussuunnitelman laatiminen

programmed instruction ohjelmoitu opetus

programming 1) opetusohjelman laatiminen 2) opetussuunnitelman  laatimi-
nen (US)

progressive education 1) edistyksellinen koulutus (US) 2) uusille ideoille ja
muutoksille avoin koulutus (US) 3) progressiivinen koulutus

project study projektiopiskelu

project work 1) projektityö 2) hanketyöskentely

project-oriented teaching projektiopetus

provider of adult education aikuiskoulutusta tarjoava yhteisö tai yksilö

psychology of ageing 1) ikääntymisen psykologia 2) vanhenemisen psykologia

psychology of learning  oppimisen psykologia

public enlightenment kansanvalistus

pygmalion effect 1) Pygmalion-efekti 2) vääriin ennakkokäsityksiin perustuva
kohtelu
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Q

qualification 1) pätevyys 2) kompetenssi

qualitative research laadullinen tutkimus

quality circle laatupiiri

quality of life elämänlaatu

quantitative research määrällinen tutkimus

question entry keskeyttävä kysymys

questionnaire kysymyslomake
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R

radical adult education radikaali aikuiskoulutus

rationality 1) järkiperäisyys 2) rationaalisuus 3) järkiperäinen ongelmanratkaisu-
tapa

re-accreditation 1) pakollinen ammattitaidon ylläpitäminen tai täydentäminen
2) pakollinen uudelleenpätevöityminen

re-teaching/re-training  1) korjaava koulutus 2) uudelleenkoulutus

readability luettavuus

readiness to learn oppimisvalmius

reading circle lukupiiri

recurrent education (OECD) toistuva koulutus

reflection  pohdiskelu

reflective learning pohdiskeleva oppiminen

reflective thinking 1) pohdiskelu 2) ajattelu

reform pedagogics uudistuspedagogiikka

refresher course kertauskurssi

remedial adult education aikuisten tukiopetus

remedial teaching 1) tukiopetus 2) korjaava opetus

reserve of ability lahjakkuusreservi

reserve of talent lahjakkuusreservi

residential adult centre aikuisten sisäoppilaitos

residential folk high school kansanopisto

return to study courses valmennuskurssi akateemisiin opintoihin palaaville aikui-
sille

right to education oikeus koulutukseen

role education roolikasvatus

role play roolipeli

rote learning ulkoaoppiminen

rural community centre 1) kunnallinen toimintakeskus maaseudulla 2) kyläkeskus
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S

sandwich course 1) työharjoittelun ja opiskelun vuorottelu  2) oppisopimuskoulutus
(SF) 3) jaksottaiskoulutus

schedule  1) kurssiohjelma  2) lukujärjestys, ks. timetable

second-chance education korvaava täydennyskoulutus

secondary education keskiaste

self-actualization itsensä toteuttaminen

self-appraisal  itsearviointi

self-assessment itsearviointi

self-directed learner itseohjautuva oppija

self-directed learning itseohjautuva oppiminen

self-disclosure 1) omien ajatustensa esiin tuominen  2) persoonallisuutensa esiin
tuominen

self-educated person itseoppinut henkilö

self-education itseopiskelu

self-enrichment itsensä kehittäminen

self-instruction itseopiskelu

self-oriented learning itseohjautuva oppiminen

self-taught individual itseoppinut henkilö

seminar leader (US) seminaarin vetäjä

senior-citizens education eläkeikäisten koulutus

sensitivity training herkkyyskoulutus

situated pedagogy keskusteleva opetus, ks. dialogical education

snowballing technique  lumipallotekniikka opetuksessa

social audit valtion tai yrityksen toiminnan vaikutusten tukimus

social mobility sosiaalinen liikkuvuus

social pedagogics (Eur.) 1) aikuisten opettaminen 2) sosiaalipedagogiikka

social pegagogy 1) sosiaalipedagogiikka 2) aikuispedagogiikka (Eur.)

social self sosiaalinen minä

social skills 1) sosiaaliset taidot  2) yhteisölliset taidot

social status sosiaalinen asema

socio-cultural adult education (B) 1) vapaa sivistystyö 2) nonformaali
aikuiskoulutus

socio-cultural animation 1)  ihmisten opettaminen kansalaisvastuuseen ja toimin-
taan yhteiskunnan hyvinvoinnin ja demokratian edistämiseksi (termi käytössä osassa
Eurooppaa)  2) vapaa-aikana tapahtuva aikuiskasvatus
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3) sosiokulttuurinen innostaminen

socio-economic life cycle elämänkaari

socio-emotional leader tunnejohtaja

socratic teaching method sokrattinen opetusmenetelmä [tarkoittaa
opettajajohtoista, opettajan kysymyksiin ja oppilaiden vastauksiin sekä muuhun
dialogiin perustuvaa opetusta]

spiral curriculum spiraaliopetussuunnitelma

staff development henkilöstön kehittäminen

student profile opiskelijan erilaisten ominaisuuksien poikkileikkaus

student profiling opiskelijan saavutusten ja piirteiden monipuolinen kuvaus

study center opintokeskus

study circle 1) opintopiiri 2) opintokerho

study circle leader opintopiirin ohjaaja

study guidance opinto-ohjaus

study pack etäopetuksen opetuspaketti

study project opintoprojekti

study support material etäopiskelun tukimateriaali

subject-matter oppiaines

summative assessment 1) loppukoe 2) lopputesti

supervisor 1) opintoneuvoja (US) 2) koulutustarkastaja, virkamies (UK)

supplementary education täydennyskoulutus

supplementary material oheismateriaali

synergy 1) synergia 2) ryhmän sisäinen vuorovaikutus
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T

target group of education koulutuksen kohderyhmä

task-centered group tehtäväsuuntautunut ryhmä

teach opettaa

teacher - student relationship opettajan ja oppilaan suhde

teacher practitioner käytännön opettaja, joka tekee käytännön työtä sekä opettaa
oppilaita käytännön työtilanteissa

teaching - learning interaction opetus- ja oppimistapahtuma

teaching - learning project opetus- ja oppimisprojekti

teaching episode opetustuokio

teaching method opetusmenetelmä

team teaching 1) tiimiopetus 2) samanaikaisopetus 3) ryväsopetus

telematic teaching telemaattinen opetus

tertiary education 1) kolmannen asteeen koulutus 2) korkea-asteen koulutus

theory of adult education 1) andragogiikka 2) aikuiskasvatustiede

third educational chance eläkeikäisten koulutus

timetable 1) kurssiohjelma 2) lukujärjestys

trade union education ammattiyhdistyskoulutus/opinnot

trade union studies ammattiyhdistysopinnot/koulutus

train 1) opettaa 2) kouluttaa

trainer  1) opettaja 2) kouluttaja

training 1) opetus 2) koulutus

training group koulutusryhmä

training needs assessment koulutustarpeen arviointi

training of trainers kouluttajakoulutus

tuition fee 1) opintomaksu 2) kurssimaksu

tutor 1) tutor 2) opintoluotsi

tutorial group tutorryhmä, joka tapaa säännöllisesti tutorinsa kanssa

tutoring ohjaus



72

U

underachiever alisuoriutuja

underclass pitkäaikaistyöttömät ja ammattitaidottomina työhön soveltumattomat
henkilöt

unit opetussuunnitelman yksikkö

university adult education  yliopistollinen aikuiskoulutus

university of the Third Age ikäihmisten yliopisto

university without walls avoin yliopisto

unlearn 1) poisoppia  2) opitun tieto- tai taitoaineksen tietoinen purkaminen [jotta
se voitaisiin korvata uudella]

update 1) päivittää tietonsa  2) ajantasaistaa tietonsa

updating training ajantasakoulutus

upper secondary level nuorisoaste

utopian community ihanneyhteiskunta
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V

vade mecum 1) käsikirja 2) perustiedosto

vocational adult education ammatillinen aikuiskoulutus

vocational adult education centre ammatillinen aikuiskoulutuskeskus

vocational education ammattikoulutus

vocational further education ammatillinen jatkokoulutus

vocationally oriented adult education ammattisuuntautunut aikuiskoulutus

volkshochschule (G) kansalais- ja työväenopisto

voluntary body koulutuksen vapaaehtoinen osio

voluntary cultural and educational activities vapaa sivistystyö

volunteer educator vapaaehtoinen kouluttaja

volunteer worker vapaaehtoistyöntekijä
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W

wisdom viisaus

women´s education naisten koulutus

women´s research naistutkimus

women´s studies naistutkimus

worker´s studies/education ammattiyhdistysopinnot/koulutus

workshop 1) työpaja 2) oppimispaja

workshop method työpajatyöskentely

worldview maailmankuva
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Y

young adults nuoret aikuiset

young workers nuoret työntekijät

youth culture nuorisokulttuuri

youth school (ungdomsskole, D) nuorisokoulu (D)
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