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Opiskele suomea Oulun aikuislukiossa!
Oulun aikuislukiossa voi opiskella suomea toisena kielenä päivisin
ja iltaisin. Tarjolla on alkeiskursseja, alkeisjatkokursseja ja
jatkokursseja. Jatkokurssit auttavat valmistautumaan Yleiseen
kielitutkintoon.
Kurssit alkavat elokuussa ja päättyvät toukokuun lopussa.
Opiskelun voi aloittaa myös kesken lukuvuoden.
Katso info- ja ilmoittautumispäivät nettisivuilta
http://www2.edu.ouka.fi/koulut/aikuislukio/
Lisätietoja:
Opettaja p. 044-703 9374
Kanslia p. 08-558 69390

Suomi toisena kielenä
koulukohtaiset kurssit PERUSASTE
Kurssit 1-5: Alkeiskurssit
(lähtötaso 0 / Eurooppalaisen viitekehyksen taitotaso A1.1)
 Tavoitteena on saavuttaa Eurooppalaisen viitekehyksen
taitotaso A1.2.
 Aihepiirit: Aakkoset, numerot, järjestysluvut, viikonpäivät,
tervehdykset, tutustuminen, maat, kansalaisuudet ja kielet,
perheenjäsenet, ihmisen keho ja sairastaminen, perhesuhteet,
sää, kuukaudet, vuodenajat, vuorokaudenajat, kello ja päivän
kulku, kaupassa ostaminen, ruoka ja juoma


Kielioppi: kysymyssanoja, ko/kö-kysymys, perusverbit ja
verbityypit, tunneverbejä, myönteinen ja kielteinen muoto,
persoonapronominit, peruslause, omistusrakenne, tärkeitä
sijamuotoja, demonstratiivipronominit ja kysymyslause,
adjektiiveja, ainesanat.

Kurssit 6-10: Alkeisjatkokurssit (lähtötaso A1.2)
 Tavoitteena on saavuttaa Eurooppalaisen viitekehyksen
taitotaso A1.3.
 Aihepiirit: asuminen, vapaa-aika ja harrastaminen, asioiminen,
kulkuvälineet, ajanmääreet, vaatetus, matkustaminen,
kulkuneuvot, juhlat, tietoa Suomesta.
 Kielioppi: lauserakenteita, verbejä, passiivin preesens,
imperatiivi, infinitiivejä, imperfekti, yksikkö ja monikko, objekti.

Kurssit 11–18: Jatkokurssit (lähtötaso A1.3)
 Tavoitteena on saavuttaa Eurooppalaisen viitekehyksen
taitotaso A2.2./B1.1.
 Aihepiirit: terveys, yksilö, suomalainen yhteiskunta ja kulttuuri,
työelämä ja koulutus, luonto.
 Kielioppi: sijamuotoja yksikössä ja monikossa, adjektiivien
vertailu, verbien moduksia ja tempuksia aktiivissa ja passiivissa,
lauserakenteita.
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Suomi toisena kielenä
koulukohtaiset kurssit LUKIO
Pakolliset kurssit 1-5
 Sopivat opiskelijoille, jotka aikovat suomi toisena kielenä ylioppilastutkintoon tai jotka haluavat kehittyä monipuolisina kielenkäyttäjinä
KURSSI 1 Perusteet hallintaan (S21)
• kielitaidon kartoitus
• opiskelijan tausta ja kokemukset suomen kielestä
• kahden kulttuurin ja kielen keskellä eläminen
• lukion opiskelukulttuuri, suomen kielen opiskelutekniikka
• parihaastattelut, arkielämään ja sosiaalisiin tilanteisiin liittyvät pienet
puheenvuorot
• suomen kielen keskeiset äänne- ja muoto-opilliset piirteet
• kirjoitelman laatimisen perusteet
KURSSI 2 Kieli käyttöön (S22)
• kielenkäyttötilanteiden vaihtelu
• erilaisia kaunokirjallisia tekstejä ja asiatekstejä
• eri asiointitilanteita
• hankitun tiedon suullista ja kirjallista raportointia
• lausetason perusrakenteet ja suomen kielelle ominaiset lausetyypit,
kuten kieltolauseet ja yksipersoonaiset ilmaukset
• sanaston keskeisiä ominaisuuksia
KURSSI 3 Kielellä vaikutetaan (S23)
• mielipidekirjoituksia ja ajankohtaisohjelmia
• asiatekstin analysointi- ja tulkintaharjoituksia
• perustelemisen harjoittelemista sekä suullisesti että kirjallisesti
• kaunokirjallisuus ja media vaikuttajana
• nominaalimuotojen ja lauseenvastikkeiden tarkastelua
vertailumuotoja ja rektioseikkoja
KURSSI 4 Tekstitaidot kuntoon (S24)
• erilaisten tekstien merkityssuhteita ja tulkintaa
• tekstin tuottamista erilaisista aineistoista
• luovaa kirjoittamista
• referointia
KURSSI 5 Suomalainen kulttuuri tutuksi (S25)
• kirjallisuuden keskeisiä lajeja
• esimerkkejä suomalaisesta kirjallisuudesta ja ainakin yksi kokonaisteos
• opintokäynti tai taide-esityksen katsominen, esimerkiksi teatterikäynti
• yhden kirjailijan ja hänen teoksensa esittely
• oman taide-elämyksen jakamista suullisesti ja kirjallisesti
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