RANSKA/SAKSA
Perusopetuksen vuosiluokilla 1-6 alkanut oppimäärä (A)
Pakolliset kurssit
RAA1 / SAA1 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.
RAA2 / SAA2 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.
RAA3 / SAA3 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.
RAA4 / SAA4 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.
RAA5 / SAA5 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.
RAA6 / SAA6 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.

RAA7 / SAA7 Luonto ja kestävä kehitys
Kurssi antaa opiskelijalle valmiuksia ymmärtää ja käyttää luontoon, luonnontieteisiin ja
kestävän kehityksen aihepiiriin liittyvää kieltä.
RAA8 / SAA8 Puhu ja ymmärrä paremmin
Kurssin tavoite on kehittää oppilaan kykyä ilmaista itseään vieraalle kielellä eri tilanteissa.
Kursseille harjoitellaan pari- ja ryhmäkeskustelujen avulla ranskan / saksan kielelle tyypillistä
keskustelukulttuuria ja puhestrategioita. Harjoittelun aiheena ovat muiden kurssien aihepiirit,
ylioppilaskirjoituksissa 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
kielitaidon kokeen suorittamisesta annetaan opiskelijalle todistus lukiokoulutuksen
päättötodistuksen liitteenä. Itse kurssi arvostellaan numeroarvioinnilla, johon vaikuttaa kokeen
lisäksi jatkuva näyttö ja kurssin aikana suoritetut tehtävät ja työt. Itsenäistä suoritusta ei
suositella.
Koulukohtaiset syventävät kurssit
RAA9 / SAA9 Päättökoe edessä
Kurssilla valmistaudutaan ranskan / saksan ylioppilaskokeeseen. Kurssilla harjoitellaan kuullun
ja luetun ymmärtämistä ja vahvistetaan sanaston ja rakenteiden hallintaa. Harjoitellaan myös
kirjoitelman kirjoittamista. Suoritusmerkintä.
RAA10 / SAA10 Saksan kielen kirjoittaminen ja kuunteleminen
Kurssin tavoitteena on, että opiskelija pystyy saavuttamallaan vieraan kielen taidolla
viestimään kirjallisesti erilaisia asioita asianmukaisella kielellä.
Kuunteluosuudessa valmistaudutaan yo-kokeen kuunteluosioon erilaisten kuunteluharjoitusten
avulla. Kurssi suositellaan suoritettavaksi kolmantena opiskeluvuotena. Ei itsenäistä
suoritusta. Suoritusmerkintä.
RAA11 / SAA11 Kertauskurssi lukion alkuun
Kurssin tavoitteena on auttaa opiskelijaa selviytymään ranskan / saksan opiskelusta lukiossa.
Kurssilla kerrataan perusopetuksen keskeisimmät rakenteet ja sanasto.
Kurssi suositellaan suoritettavaksi ensimmäisenä kurssina. Suoritusmerkintä.
RAA12 / SAA12 Nuori ja laajeneva maailmankuva
Aihealueina ovat yleismaailmalliset kehityslinjat, ajankohtaiset tapahtumat ja erilaisiin
maailmankuviin liittyvät aiheet. Kurssin huomio nykyhetkessä ja tulevaisuudessa ja se
käsittelee meidän aikaamme ja maailmaamme.

Perusopetuksen vuosiluokilla 7-9 alkanut oppimäärä (B2)
Syventävät kurssit
RAB21 / SAB21 Vapaa-aika ja harrastukset
Aihepiirit ja tilanteet liittyvät nuorten jokapäiväiseen elämään, kiinnostuksen kohteisiin, vapaaajanviettoon ja harrastuksiin ja niiden yhteydessä käytettäviin palveluihin. Kurssi vahvistaa
perusopetuksessa opiskellun sanaston ja rakenteiden hallintaa. Kurssilla painotetaan puheen
ymmärtämistä ja puhumista, muun muassa mielipiteen ilmaisua ja laajennetaan kielen
perusrakenteiden tuntemusta.

RAB22 / SAB22 Meillä ja muualla
Kurssin aihepiireinä ovat oman maan ja kohdekielisten maiden ihmiset, maantiede, historia,
nähtävyydet ja lomanviettomahdollisuudet. Kurssilla painotetaan puheen ymmärtämistä ja
puhumista ja vahvistetaan perusrakenteiden hallintaa. Kirjoittamistaitoa harjoitellaan
viestinnällisten tehtävien avulla.
RAB23 / SAB23 Ennen ja nyt
Kurssilla tarkastellaan elämää ennen ja nyt sekä yksilön että yhteiskunnan kannalta. Aiheina
ovat esimerkiksi terveys ja hyvinvointi. Kurssilla painotetaan puheviestintää ja vahvistetaan
perusrakenteiden hallintaa. Kirjoittamistaitoa harjoitellaan viestinnällisten tehtävien avulla.
RAB24 / SAB24 Opiskelu ja tulevaisuudensuunnitelmat
Kurssin aihepiirit liittyvät kouluun, myöhempään opiskeluun ja työelämään sekä nuorten
tulevaisuudensuunnitelmiin. Kurssilla harjoitellaan kyseisiin aihepiireihin liittyvää suullista ja
kirjallista viestintää, kuten omien toiveiden ja suunnitelmien kuvailua.

RAB25 / RAB25 Kulttuuri
Kurssin aihepiireinä voivat olla esimerkiksi kohdekulttuurin kuvataide, kirjallisuus, musiikki,
elokuva, teatteri tai urheilu. Kurssilla harjoitetaan kielitaidon kaikkia alueita.
RAB26 / SAB26 Yhteinen maapallomme
Lähtökohtana ovat oman maan ja kohdemaiden yhteiskuntien toimintaan ja maapallon tilaan ja
tulevaisuuteen liittyvät yleistajuiset tekstit, myös mediatekstit. Kurssilla painotetaan tekstin
ymmärtämistä ja kuvausten ja yksinkertaisten selostusten laatimista suullisesti ja kirjallisesti.
RAB27 / SAB27 Tiede ja tekniikka
Lähtökohtana ovat eri tieteenaloihin, tekniikkaan ja viestinnän eri muotoihin liittyvät
yleistajuiset tekstit. Kurssilla painotetaan tekstin ymmärtämistä ja kirjoittamista.

RAB28 / RAB28 Luonto ja kestävä kehitys
Kurssin aihepiireinä ovat luonto ja sen ilmiöt ja luontoon suhtautuminen omassa ja
kohdekielen kulttuurissa. Kurssilla painotetaan tekstin ymmärtämistä ja kirjoittamista.
Koulukohtainen syventävä kurssi
RAB29 / SAB29 Vielä kerran
Kurssilla valmistaudutaan ranskan / saksan ylioppilaskokeeseen kertaamalla rakenteita sekä
suullisesti että kirjallisesti, kuullun- ja luetun ymmärtämistehtävillä sekä erilaisia viestinnällisiä
kirjoitustehtäviä. Suoritusmerkintä.

Lukiossa alkava oppimäärä (B3)
Syventävät kurssit
RAB31 / SAB31 Hyvää päivää, hauska tutustua
Kurssilla opiskellaan perusvuorovaikutukseen liittyvää kieltä, kuten tervehtiminen, hyvästely ja
esittäytyminen. Harjoitellaan kertomaan perusasioita itsestä ja kysymään vastaavia asioita
keskustelukumppanilta. Aihepiirit kattavat myös perheen ja lähimmät ihmissuhteet, ja kurssilla
opitaan selviytymään yksinkertaisista arkipäivän viestintätilanteista. Kurssilla painotetaan
puheviestintää.

RAB32 / SAB32 Näin asiat hoituvat
Kurssin aihepiirejä ovat suku, ystävät ja muut ihmissuhteet sekä elämään liittyvät rutiinit.
Kurssilla harjoitetaan selviytymistä erilaisissa jokapäiväisissä kielenkäyttötilanteissa kuten
ostoksilla ja käytettäessä esimerkiksi pankki-, posti-, lääkäri-, liikenne-, majoitus- ja
ateriointipalveluita. Kurssilla painotetaan puheen ymmärtämistä ja puhumista.
RAB33 / SAB33 Vapaa-aika ja harrastukset
Aihepiirit ja tilanteet liittyvät nuorten jokapäiväiseen elämään, kiinnostuksen kohteisiin,
vapaa-ajan viettoon ja harrastuksiin ja niiden yhteydessä käytettäviin palveluihin. Kurssilla
painotetaan puheen ymmärtämistä ja puhumista, muun muassa mielipiteen ilmaisemista ja
laajennetaan kielen perusrakenteiden tuntemusta.
RAB34 / SAB34 Meillä ja muualla
Kurssin aihepiireinä ovat oman maan ja kohdekielisten maiden ihmiset, maantiede, historia,
nähtävyydet ja lomanviettomahdollisuudet. Kurssilla painotetaan puheen ymmärtämistä ja
puhumista ja vahvistetaan perusrakenteiden hallintaa. Kirjoittamistaitoa harjoitellaan
yksinkertaisten viestinnällisten tehtävien avulla.
RAB35 / SAB35 Ennen ja nyt
Kurssilla tarkastellaan elämää ennen ja nyt sekä yksilön että yhteiskunnan kannalta. Aiheina
ovat esimerkiksi terveys ja hyvinvointi. Kurssilla painotetaan puheviestintää ja vahvistetaan
perusrakenteiden hallintaa. Kirjoittamistaitoa harjoitellaan viestinnällisten tehtävien avulla.

RAB36 / SAB36 Opiskelu ja tulevaisuudensuunnitelmat
Kurssin aihepiirit liittyvät kouluun, myöhempään opiskeluun ja työelämään sekä nuorten
tulevaisuudensuunnitelmiin. Kurssilla harjoitellaan kyseisiin aihepiireihin liittyvää suullista ja
kirjallista viestintää, kuten omien toiveiden ja suunnitelmien kuvailua.
RAB37 / SAB38 Kulttuuri
Kurssin aihepiireinä voivat olla esimerkiksi kohdekulttuurin kuvataide, kirjallisuus, musiikki,
elokuva, teatteri tai urheilu. Kurssilla harjoitetaan kielitaidon kaikkia alueita.
RAB38 / SAB38 Yhteinen maapallomme
Lähtökohtana ovat esimerkiksi oman maan ja kohdemaiden yhteiskuntien toimintaan
sekä maapallon nykytilaan ja tulevaisuuden näkymiin liittyvät yleistajuiset tekstit, myös
mediatekstit. Kurssilla painotetaan tekstin ymmärtämistä ja kuvausten ja yksinkertaisten
selostusten laatimista suullisesti ja kirjallisesti.

Koulukohtainen syventävä kurssi
RAB39 / SAB39 Vielä kerran
Kurssilla valmistaudutaan ranskan / saksan ylioppilaskokeeseen kertaamalla rakenteita sekä
suullisesti että kirjallisesti, kuullun- ja luetun ymmärtämistehtävillä sekä erilaisia viestinnällisiä
kirjoitustehtäviä. Suoritusmerkintä.

