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Opiskele suomea Oulun aikuislukiossa!
Oulun aikuislukiossa voi opiskella suomea toisena kielenä päivisin
ja iltaisin. Iltaopetuksessa on tarjolla alkeiskursseja,
alkeisjatkokursseja, jatkokursseja ja YKI-kursseja. YKI-kurssit
auttavat valmistautumaan Yleiseen kielitutkintoon. Näiden lisäksi
voi opiskella myös lukiokursseja. Kurssit alkavat elokuussa ja
päättyvät toukokuun loppuun mennessä. Opiskelun voi aloittaa
myös kesken lukuvuoden. Päiväopetuksen puolella on mahdollista
suorittaa peruskoulun opinnot tai opiskella lukioon valmistavassa
koulutuksessa.
Katso info-ja ilmoittautumispäivät nettisivuilta
www.oulunaikuislukio.fi
Lisätietoja:
Opettaja p. 044 7039 756
Kanslia p. 050 3166 510

Suomi toisena kielenä
koulukohtaiset kurssit PERUSASTE
ILTAOPETUS:
Kurssit 1-3: Alkeiskurssit (lähtötaso 0)
 Sopivat opiskelijoille, jotka eivät ole opiskelleet suomea aiemmin,
mutta osaavat lukea ja kirjoittaa.
 Tavoitteena on saavuttaa Eurooppalaisen viitekehyksen taitotaso A1.
 Kursseilla opiskellaan erilaisia aihepiirejä, peruskielioppia sekä
harjoitellaan arkipäivän, perhe-elämän, työn ja vapaa-ajan
viestintätilanteita.
Kurssit 4-6: Alkeisjatkokurssit (lähtötaso A1.2)
 Tavoitteena on saavuttaa Eurooppalaisen viitekehyksen taitotaso A2.
 Kursseilla harjoitellaan arkipäivän viestintätilanteiden lisäksi kertomaan
myös laajemmin oman elämän kokemuksista sekä käsittelemään
erilaisia aihepiirejä eri aikamuodoissa. Perussanavarasto laajenee, ja
keskeisinä rakenteina opitaan verbien aikamuotoja sekä nominien imonikko.
Kurssit 7–9: Jatkokurssit (lähtötaso A2.1)
 Tavoitteena on saavuttaa Eurooppalaisen viitekehyksen taitotaso A2.2.
 Kursseilla harjoitellaan arkisia ja virallisia viestintätilanteita, ja
aihepiireinä ovat muun muassa ympäristönsuojelu, kulttuuri ja
kulttuurienväliset erot, historia, perhe-elämä ja urheilu. Myös
rakenteiden hallintaa ja kirjoittamistaitoja syvennetään.

Kurssit 16–17: YKI-kurssit (lähtötaso A2.2/B1)
 Tavoitteena on saavuttaa Eurooppalaisen viitekehyksen taitotaso
B1.1-B1.2
 Kursseilla harjoitellaan kommunikoimaan suullisesti ja kirjallisesti eri
aihepiireistä, kuten yhteiskunnasta, kulttuurista, työstä, perheestä ja
ympäristöstä. Kurssit sopivat erinomaisesti niille, jotka suunnittelevat
menevänsä YKI-testiin.

PÄIVÄOPETUS:
 Perusasteen päiväopetuksessa opiskellaan sekä koulukohtaisia että
pakollisia suomen kielen kursseja. Suositus kielitaidon lähtötasolle on
Eurooppalaisen viitekehyksen A2.1 ja minimitaso A1.3. Tavoitteena
perusasteen opinnoissa on sujuva peruskielitaito B1. Opinnot kestävät
pääsääntöisesti kaksi vuotta.
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Lukioon valmistava koulutus
Oulun aikuislukio järjestää lukioon valmistavaa koulutusta
maahanmuuttajille ja vieraskielisille. Lukioon valmistavaan
koulutukseen kuuluu kymmenen suomen kielen kurssia.
Kursseilla vahvistetaan perusopetuksessa opittuja suomen
kielen taitoja sekä hankitaan valmiuksia lukio-opintoja varten.
Tavoitteena on toimiva ja sujuva peruskielitaito,
B1-taso. Opinnot kestävät yhden lukuvuoden.








Kurssi 1 Kielen rakenteet funktionaalisesta näkökulmasta
Kurssi 2 Tekstin rakenteet funktionaalisesta näkökulmasta
Kurssi 3 Eri tiedonalojen kieli
Kurssi 4 Tekstejä kirjoittamaan
Kurssi 5 Kuunnellaan ja puhutaan 1
Kurssi 6 Suomalainen kirjallisuus ja kulttuuri
Kurssi 7 Maailmankirjallisuus ja kulttuurinen
monimuotoisuus
 Kurssi 8 Kuunnellaan ja puhutaan 2
 Kurssi 9 Digitaaliset tekstitaidot
 Kurssi 10 Mediakulttuuri

Suomi toisena kielenä koulukohtaiset
kurssit LUKIO
ILTAOPETUS (lähtötaso B1):
Oulun aikuislukiossa voi opiskella lukiokurssit S21 – S26 sekä S28.
Tavoitteena on taitotaso B2.2, (kirjoittamisessa B2.1). Jos opiskelija
haluaa osallistua S2-ylioppilaskokeeseen, kurssit S21 – S25 ovat
pakollisia. S26 sekä S28 ovat syventäviä kursseja.
Pakolliset kurssit:
S21 Perusteet hallintaan
 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
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Suomi toisena kielenä koulukohtaiset kurssit
LUKIO
S22 Kieli käyttöön
 erilaisia kaunokirjallisia tekstejä ja asiatekstejä
 eri asiointitilanteita
 hankitun tiedon suullista ja kirjallista raportointia
 lausetason perusrakenteet ja suomen kielelle ominaiset lausetyypit, kuten
kielenkäyttötilanteiden vaihtelu
 kieltolauseet ja
 yksipersoonaiset ilmaukset
 sanaston keskeisiä ominaisuuksia
S23 Kielellä vaikutetaan
 mielipidekirjoituksia ja ajankohtaisohjelmia
 asiatekstin analysointi- ja tulkintaharjoituksia
 perustelemisen harjoittelemista sekä suullisesti että kirjallisesti
 kaunokirjallisuus ja media vaikuttajana
 nominaalimuotojen ja lauseenvastikkeiden tarkastelua
 vertailumuotoja ja rektioseikkoja
S24 Tekstitaidot kuntoon
 erilaisten tekstien merkityssuhteita ja tulkintaa
 tekstin tuottamista erilaisista aineistoista
 luovaa kirjoittamista
 referointia
S25 Suomalainen kulttuuri tutuksi
 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
Syventävät kurssit:
S26 Syvempi tekstin ymmärtäminen
 vaativien kielen rakenteiden kertaamista
 sanavaraston kartuttamista eri aihealueilta
 suomi toisena kielenä -ylioppilaskokeen tehtävätyyppejä: rakennetehtäviä,
luetun ymmärtämistä, tekstin selittämistä, kirjoitelmia
 suomalainen kaunokirjallinen teos
S28 Erilaisten tekstien kirjoittamista
 kirjoittamista erilaisiin tarkoituksiin opiskelijoiden tarpeiden mukaan: asiaja asioimiskirjoittamista pohjatekstin tekstilajin ja kielen havainnointia
 ns. luovaa kirjoittamista opiskelijoiden tarpeiden ja kiinnostuksen mukaan
 materiaalin kommentointi, analyysi ja arvostelu kirjoittamisen
prosessiluonteisuus, prosessin eri vaiheet jäsentelyn sekä tekstin ulko- ja
kieliasun tarkastelua ja hiontaa kieliopin kertausta ja kielenhuoltoa
opiskelijoiden tarpeiden mukaan
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