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  Saksa 

Muistilista: Miten eri oppimistyylit eroavat toisistaan? 

Ota huomioon, että vinkkilista on vain suuntaa antava, ja työtehtävät ja huomioon otettavat asiat saattavat 

vaihdella huomattavasti. Vinkkiemme avulla pääset kuitenkin hyvään alkuun. 

Lisää mielenkiintoisia artikkeleita löydät verkkolehdestämme.     
 

 

Tämä muistilista sisältää hyödyllisiä vinkkejä, jotka kannattaa ottaa huomioon 

ennen mahdollisen yksityisopettajan haastattelemista.  

Puhelinhaastattelun aluksi kannattaa muun muassa kysellä yksityisopettaja-

ehdokkaan harrastuksista ja koulutuksesta, sekä keskustella yksityisopetuksen 

järjestämisestä ja oppijan ominaisuuksista. 

 

 Puhelinhaastattelu 

 Keskustele hakijan koulutuksesta opetettavassa aineessa. 

 Kysy hakijan kokemuksesta tukiopettajana. 

 Pyydä suosituksia. 

 Kysy, miksi henkilö haluaa toimia tukiopettajana. 

 Mitä materiaaleja opetuksessa on käytettävä? 

 Tiedustele tukiopettajaehdokkaan käytettävyydestä (onko tukiopettajalla ja oppilaalla 

mahdollisuus sopia ajoista?) 

 Keskustelkaa oppilaan tarpeista. (Lapseni on toisella luokalla ja hänellä on vaikeuksia 

lukemisessa. Miten voisit auttaa häntä?)  

 

Jos yksityisopettaja vaikuttaa sopivalta puhelinhaastattelun perusteella, on aika sopia 

henkilökohtaisesta haastattelusta. Jos tukiopetusta tarvitsee lapsesi, myös hänen on hyvä 

osallistua, jotta hän tutustuisi mahdolliseen tukiopettajaansa. 

 

 Henkilökohtainen haastattelu 

 Jos tukiopetusta tarvitsee lapsesi, anna hänen ensin esittäytyä itse. 

 Esittele tukiopettajalle materiaalia aihealueista, jonka kanssa esiintyy ongelmia. 

 Pyydä tukiopettajaa osoittamaan taitonsa auttamalla lasta esimerkiksi haastavan 

tehtävän ratkaisemisessa. 

 Tarkkaile tehtävän ratkaisua etäältä, jotta näet, miten opetus käytännössä sujuu. 

 Miten tukiopetus järjestettäisiin tulevaisuudessa? 
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Kun olet löytänyt sopivan tukiopettajan, on sovittava muun muassa palkkauksesta 

ja käytännön järjestelyistä. 

 

 Viimeiset järjestelyt ennen tukiopetuksen alkua 

 Sopikaa esimerkiksi kolmen tunnin mittaisesta harjoituskerrasta, jotta selviää, että olette 

varmasti tehneet oikean valinnan tukiopettajan suhteen. 

 Sopikaa tuntipalkasta. 

 Sopikaa maksutavasta ja –ajoista (esim. käteinen tai tilisiirto, jokaisen tunnin päätteeksi 

tai kuukauden lopuksi) 

 Miten tukiopetus järjestetään, mikäli tukiopettaja sairastuu? 
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