ENGLANTI
Perusopetuksen vuosiluokilla 1–6 alkanut oppimäärä (A)
Pakolliset kurssit
ENA1 Nuori ja hänen maailmansa
Kurssi niveltää perusopetuksen ja lukion kielenopetusta ja vahvistaa sanaston ja
perusrakenteiden hallintaa opiskelijoiden tarpeiden mukaan. Aihepiirit ja tilanteet liittyvät
jokapäiväiseen elämään ja henkilökohtaiseen kanssakäymiseen ja ihmissuhteisiin, ja kieli on
tuttavallista ja epämuodollista. Aihekokonaisuus ”hyvinvointi ja turvallisuus” tarjoaa näkökulmia
kurssin aiheiden käsittelyyn. Kurssilla painotetaan keskustelua, mielipiteen ilmaisua ja
keskeisiä puheviestinnän strategioita. Itsenäistä suoritusta ei suositella.
ENA2 Viestintä ja vapaa-aika
Kurssilla harjoitetaan puheviestintää monipuolisesti ja vahvistetaan ja laajennetaan
rakenteiden hallintaa. Aihepiirit ja tilanteet liittyvät vapaa-aikaan ja harrastuksiin ja niiden
yhteydessä käytettäviin palveluihin. Aihekokonaisuudet ”hyvinvointi ja turvallisuus” sekä
”viestintä- ja mediaosaaminen” korostuvat kurssin aiheiden käsittelyssä. Kirjoittamistaitoa
harjoitellaan viestinnällisten tehtävien avulla. Puheviestinnän strategioiden hallintaa
vankennetaan ja kiinnitetään huomiota ilmaisuvarmuuteen.
ENA3 Opiskelu ja työ
Kurssin aihepiirit ja tilanteet liittyvät opiskeluun ja työelämään, ja kurssilla harjoitellaan niille
tyypillistä suullista ja kirjallista viestintää. Harjoitetaan myös muodollisten tilanteiden vaatiman
kielen ymmärtämistä ja käyttämistä. Aihekokonaisuus ”aktiivinen kansalaisuus ja yrittäjyys”
tarjoaa näkökulmia kurssin aiheiden käsittelyyn.
ENA4 Yhteiskunta ja ympäröivä maailma
Kurssilla painotetaan puhumista ja tekstin ymmärtämistä vaativahkolla tasolla. Lähtökohtana
ovat oman maan ja kohdemaiden yhteiskuntiin liittyvät tekstit. ”Aktiivinen kansalaisuus ja
yrittäjyys” -aihekokonaisuus tarjoaa näkökulmia käsitellä kurssin aiheita. Kurssilla harjoitellaan
erilaisia ymmärtävän lukemisen strategioita. Kirjallista ilmaisua harjoitellaan kirjoittamalla
erilaisiin tarkoituksiin sopivia tekstejä.
ENA5 Kulttuuri
Kurssilla käsitellään kulttuuria laaja-alaisesti. Aihekokonaisuudet ”kulttuuri-identiteetti ja
kulttuurien tuntemus” ja ”viestintä- ja mediaosaaminen” tarjoavat näkökulmia kurssin aiheiden
käsittelyyn. Opiskelijat valmistavat valitsemastaan aiheesta laajahkon tuotoksen ja esittelevät
sen.
ENA6 Tiede, talous ja tekniikka
Kurssilla painotetaan vaativan kieliaineksen ymmärtämistä. Aiheina ovat eri tieteenalat,
tekniikan saavutukset, viestinnän eri muodot ja talouselämä. Aihekokonaisuus ”teknologia ja
yhteiskunta” korostuu kurssin aiheiden käsittelyssä. Jatketaan lukemisstrategioiden
harjoittelua ja hiotaan kirjallista ilmaisua kirjoittamalla erilaisiin tarkoituksiin sopivia tekstejä.

Valtakunnalliset syventävät kurssit
Syventävillä kursseilla keskitytään kielitaidon monipuoliseen kehittämiseen.
ENA7 Luonto ja kestävä kehitys
Kurssi antaa opiskelijalle valmiuksia ymmärtää ja käyttää luontoon, luonnontieteisiin ja
kestävän kehityksen aihepiiriin liittyvää kieltä. Kurssi valmentaa ylioppilaskirjoituksiin.

ENA 8 Puhu ja ymmärrä paremmin
Kurssin tavoite on kehittää opiskelijan kykyä ilmaista itseään suullisesti eri tilanteissa. Kurssilla
harjoitellaan pari- ja ryhmäkeskustelujen avulla kielelle tyypillistä keskustelukulttuuria ja
puhestrategioita. Harjoittelun aiheena ovat muiden kurssien aihepiirit, ylioppilas-kirjoituksissa
esiintyvät aihepiirit ja ajankohtaiset tapahtumat. Kurssi tukee kaikkia kielitaidon osa-alueita,
erityisesti puheen ymmärtämistä ja aineen kirjoittamista. Kurssiin kuuluu opetushallituksen
laatima suullisen kielitaidon koe, joka suoritetaan pareittain. Koe sisältää ääneen lukua,
opetuskielisen tekstin referointia sekä parikeskustelua. Suullisen kieli-taidon kokeen
suorittamisesta annetaan opiskelijalle todistus lukiokoulutuksen päättötodistuksen liitteenä.
Todistusta voi hyödyntää jatko-opinto- tai työpaikkaa haettaessa koti-maassa tai ulkomailla.
Itse kurssi arvostellaan numeroarvioinnilla, johon vaikuttaa kokeen lisäksi jatkuva näyttö ja
kurssin aikana suoritetut tehtävät ja työt. Kurssi ei sovellu itsenäisesti suoritettavaksi.
Koulukohtaiset syventävät kurssit
ENA9 Päättökoe edessä
Kurssilla valmistaudutaan englannin ylioppilaskokeeseen. Kurssilla harjoitellaan kuullun ja
luetun ymmärtämistä, vahvistetaan sanaston ja rakenteiden hallintaa ja harjoitellaan
kirjoitelman kirjoittamista. Ei itsenäistä suoritusta. Suoritusmerkintä.
ENA10 Englannin kielen kirjoittaminen ja kuunteleminen
Kurssilla keskitytään erityisesti YO-kokeessa esiintyvien kirjoitelmatyyppien harjoittelemiseen.
Huomiota kiinnitetään siihen, miten tekstit rakentuvat ja pysyvät koossa. Erityistä huomiota
kiinnitetään tekstityypin ja kielen yhteensopivuuteen. Kuunteluosuudessa valmistaudutaan
englannin yo-kokeen kuunteluosioon kuunteluharjoitusten avulla. Kurssi suositellaan
suoritettavaksi toisena tai kolmantena opiskeluvuotena. Ei itsenäistä suoritusta.
Suoritusmerkintä.
ENA11 Niveltävä kurssi lukion alkuun
Kurssin tavoitteena on auttaa opiskelijaa selviytymään englannin opiskelusta lukiossa.
Kurssilla kerrataan perusopetuksen keskeisimmät rakenne- ja sanastoasiat. Kurssi
suositellaan suoritettavaksi lukio-opintojen alkuvaiheessa. ei itsenäistä suoritusta.
Suoritusmerkintä.

ENA12 Nuori ja laajeneva maailmankuva
Kurssilla keskitytään erilaisten tekstien monipuoliseen käsittelyyn. Aihealueita ovat mm.
meidän aikamme ja maailmamme sekä erilaisiin maailmankuviin liittyvät aiheet.
Suoritusmerkintä.
ENA13 Englanninkielinen media
Kurssilla tutustutaan englanninkieliseen mediaan sanomalehtien sekä tv- ja radiouutisten
avulla ja harjoitellaan medialukutaitoa. Aihekokonaisuus ”viestintä- ja mediaosaaminen”
tarjoaa näkökulmia kurssin aiheiden käsittelyyn. Aihepiireissä painotetaan pakollisten kurssien
sisältöjä. Kurssia ei välttämättä toteuteta joka vuosi. Kurssi suositellaan suorite-tavaksi toisena
tai kolmantena opiskeluvuonna. Ei itsenäistä suoritusta.
Suoritusmerkintä.

