5.5.1 Englanti
Perusopetus
A-kieli
Pakolliset kurssit 1–8 avaavat näkökulmia seuraaviin aihekokonaisuuksiin:
aktiivinen kansalaisuus ja yrittäjyys (ena6)
kestävä kehitys ja hyvinvointi (ena4 ja ena7)
kulttuuri-identiteetti ja monikulttuurisuus (ena8)
teknologia ja yhteiskunta (ena4 ja ena8)
viestintä- ja mediaosaaminen (ena3 ja ena5)

Pakolliset kurssit
Kurssit ena1–ena8 arvioidaan numeroasteikolla 4–10.

1. Perhe ja lähiympäristö (ena1)
Kurssilla aloitetaan opiskeltavaan kieleen tutustuminen. Äänteitä, intonaatiota ja sanastoa sekä
lauseen perusrakennetta painotetaan. Aihepiireinä ovat yksinkertaisten henkilötietojen antaminen
ja itseä koskevien perustietojen kertominen. Harjoiteltava kieli on tuttavallista ja epämuodollista.
Rakenteita harjoitellaan alustavasti. Kurssilla painotetaan puheen ymmärtämistä ja suullista
viestintää, mutta myös tekstien ymmärtämisen ja kirjoittamisen harjoittelu käynnistyvät.

2. Sosiaaliset verkostot (ena2)
Kurssin aihepiireinä ovat erilaiset sosiaaliset tilanteet, perheen, suvun ja ystävien kesken. Kurssilla
harjoitellaan epävirallisissa sosiaalisissa tilanteissa tarvittavaa yksinkertaista kieltä, kuten
tervehdyksiä, keskustelun aloittamista, kysymistä ja vastaamista. Painopiste on puheen
ymmärtämisen ja suullisen taidon lisäämisessä. Rakenteiden harjoittelemisessa keskitytään
opiskeltavan kielen lauseen perusidean hahmottamiseen.

3. Asioiminen ja palveluiden käyttö (ena3)
Kurssin aihepiireinä ovat palveluiden käyttö ja tarjoaminen. Esimerkiksi puhelinasiointia,
neuvomista, tiedustelija ja ostosten tekoa harjoitellaan. Edelleen painotetaan puheen
ymmärtämistä ja suullista viestintää. Samalla harjoitellaan myös tekstin ymmärtämistä ja
kirjoittamista. Myös lausetyyppien valikoimaa laajennetaan ja monipuolistetaan.

4. Erilaisia elinympäristöjä (ena4)
Kurssin aihepiireinä ovat asuminen erilaisissa ympäristöissä sekä luonto ja luonnonsuojelu. Puheen
ymmärtämisessä ja puheilmaisussa tarvittavan kieliaineksen lisäksi harjoitellaan myös
suorasanaisen tekstin ymmärtämistä ja tuottamista. Rakennevalikoimaa laajennetaan.

5. Vapaa-aika ja harrastukset (ena5)
Kurssin aihepiirejä ovat harrastukset, liikunta, ajanviete ja juhlat sekä niihin liittyvät palvelut.
Puhumisen, puheen ymmärtämisen ja lukemisen taitojen ohella painotetaan myös kieliainesta, jota
voidaan hyödyntää kirjallisessakin esityksessä esimerkiksi aiempien tapahtumien kertomisessa.

6. Työ ja opiskelu (ena6)
Kurssilla tutustutaan keskeisimpään työhön ja työtilanteissa toimimiseen liittyvään kieleen.
Aihealueita ovat esimerkiksi työpaikan hankkiminen, haastattelut, jokin ammattiala ja työyhteisö.
Toisena aihepiirinä käsitellään koulutusta, opiskelua ja ammattiin valmistumista. Kieliaineksen
valinnassa otetaan huomioon myös muodollisten tilanteiden vaatimaa sanastoa ja rakenteita.
Kielenkäyttötilanteissa otetaan huomioon sekä suullinen että kirjallinen viestintä.

7. Terveys ja hyvinvointi (ena7)
Ihminen, keho, sairaudet, terveys ja terveydenhoito sekä niihin liittyvien palveluiden käyttö ovat
keskeisenä aihepiirinä tällä kurssilla. Kieliaineksen valinnassa otetaan huomioon sekä suullinen että
kirjallinen viestintä.

8. Kulttuuri ja kansainvälisyys (ena8)
Kurssilla käsitellään englantia puhuvien maiden kulttuuria, erilaisia elämäntapoja ja ihmisiä sekä
maiden välisiä yhteyksiä ja yhteistoimintaa henkilökohtaisella yhteisöllisellä tasolla. Lauseen
monipuolista hallintaa varmistetaan sekä suullisessa että kirjallisessa ilmaisussa.

Koulukohtaiset kurssit
Kurssi ena9 arvioidaan numeroasteikolla 4–10, jolla on ainoastaan koko oppimäärän arvosanaa
korottava vaikutus, tai suoritusmerkinnällä S. Hyväksytyt kurssit ena0, ena10 ja ena11 arvioidaan
suoritusmerkinnällä S.

9. Alkeiden kertauskurssi (ena9)
Kurssin tavoitteena on syventää jo opittuja taitoja kertaamalla ja harjoittelemalla lisää. Kurssin
aikana kerrataan kurssien keskeisiä rakenneasioita, tehdään kuuntelu- ja keskusteluharjoituksia ja
pyritään laajentamaan sanastoa.

10. Kuuntelen ja ymmärrän kuulemaani, luen ja ymmärrän lukemaani (ena10)
Kurssilla keskitytään suullisen viestinnän ja tekstin ymmärtämisen harjoittelemiseen.

11. Valmiuksia jatko-opintoihin (ena11)
Kurssin tavoitteena on antaa opiskelijalle mahdollisimman hyvät valmiudet jatkaa englannin kielen
opintoja. Kurssin aikana kerrataan keskeistä kieliainesta ja syvennetään jo opittua.

12. Valmiuksia englannin kielen opiskeluun (ena0)
Tukikurssi opiskelijoille, jotka eivät ole koskaan opiskelleet englantia tai joiden kielitaito ei vielä riitä
opiskeluun suomen kielellä. Kurssilla tutustutaan englanninkieliseen kulttuuriin ja aloitetaan
opiskelu alkeista.

Lukiokoulutus
A-kieli
Pakolliset kurssit
Kurssit ENA1–ENA6 arvioidaan numeroasteikolla 4–10. Itsenäisesti suoritetusta kurssista
edellytetään hyväksytty arvosana.

1. Minä ja muut (ENA1)
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. Kieli on tuttavallista ja epämuodollista.
Aihepiirit hyvinvointi ja turvallisuus sekä kulttuuri-identiteetti ja kulttuurin tuntemus korostuvat
aiheiden käsittelyssä. Kurssilla painotetaan keskustelua, mielipiteen ilmaisua ja keskeisiä
puheviestinnän strategioita.

2. Viestintä ja vapaa-aika (ENA2)
Kurssilla harjoitetaan puheviestintää monipuolisesti ja vahvistetaan ja laajennetaan rakenteiden
hallintaa. Aihepiirit ja tilanteet liittyvät vapaa-aikaan ja harrastuksiin ja niiden yhteydessä
käytettäviin palveluihin. Aihekokonaisuus ”viestintä- ja mediaosaaminen” korostuu kurssin
aiheiden käsittelyssä. Kirjoittamista harjoitellaan viestinnällisten tehtävien avulla. Puheviestinnän
strategioiden hallintaa vankennetaan ja kiinnitetään huomiota ilmaisuvarmuuteen.

3. Opiskelu ja työ (ENA3)
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.

4. Yhteiskunta ja ympäröivä maailma (ENA4)
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.

5. Kulttuuri (ENA5)
Kurssilla käsitellään kulttuuria laaja-alaisesti. Aihekokonaisuudet ”kulttuuri-identiteetti ja
monikulttuurisuus” ja ”viestintä- ja mediaosaaminen” tarjoavat näkökulmia kurssin aiheiden
käsittelyyn. Opiskelijat valmistavat valitsemastaan aiheesta laajahkon tuotoksen ja esittelevät sen.

6. Tiede, talous ja tekniikka (ENA6)
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.

Syventävät kurssit
Syventävillä kursseilla keskitytään kielitaidon monipuoliseen kehittämiseen.
Kurssit ENA7–ENA8 arvioidaan numeroasteikolla 4–10. ENA8 kurssin arviointi perustuu suullisen
kielitaidon kokeesta saatuun arvosanaan ja muihin kurssin aikana annettuihin näyttöihin. ENA8
kurssiin kuuluva suullisen kielitaidon koe arvioidaan asteikolla 4-10. Suullisen kielitaidon kokeesta
annetaan erillinen todistus päättötodistuksen liitteenä.

7. Luonto ja kestävä kehitys (ENA7)
Kurssi antaa opiskelijalle valmiuksia ymmärtää ja käyttää luontoon, luonnontieteisiin ja kestävän
kehityksen aihepiiriin liittyvää kieltä.

8. Puhu ja ymmärrä paremmin (ENA8)
Kurssilla harjoitetaan puheviestinnän strategioita ja suullisen kielen käyttöä eri tilanteissa.
Puhumisen harjoittelun aiheina ovat ajankohtaiset tapahtumat ja muiden kurssien aihepiirit.
Puhumista harjoitellaan kyseisiin aiheisiin liittyvien tekstien ja puheen ymmärtämistä harjoittavien
materiaalien avulla.

Koulukohtaiset kurssit
Kurssit ENA 9, 10, 12, 13, 14 ja ENA15 arvioidaan joko suoritusmerkinnällä S tai numeroasteikolla
4–10. Kurssin numero otetaan huomioon vain, jos sillä on arvosanaa korottava vaikutus. Kurssi ENA
11 arvioidaan suoritusmerkinnällä S.

9. Lukio-opintoihin valmentava kurssi (ENA9 = ENA0)
Kurssilla kerrataan perusopetuksen keskeisimpiä rakenteita ja harjoitellaan lukion
työskentelytapoja.

10. Yhteinen maailma ja kansainvälistyminen (ENA10)
Aihealueita ovat yleismaailmalliset kehityslinjat, ajankohtaiset tapahtumat ja erilaisiin
maailmankuviin liittyvät aiheet.

11. Kuullun ymmärtämisen kurssi (ENA11)
Kurssilla keskitytään kuullun ymmärtämisen harjoittelemiseen. Kurssi voidaan suorittaa
puolena tai koko kurssina.

12. Kirjoittamisen kurssi (ENA12)
Kurssilla harjoitellaan kirjoitelmien laatimista, kielen rakenteita ja sanastoa. Kurssi voidaan
suorittaa puolena tai koko kurssina.

13. Kielioppikurssi (ENA13)
Kurssilla keskitytään perusrakenteiden ja sanaston hallintaan. Kurssi suoritetaan koko kurssina.

14. Abi-kurssi (ENA14)
Ylioppilaskirjoituksiin valmentava kurssi.

15. Kielioppikurssi (ENA15)
Kieliopin syventävä jatkokurssi ENA13 – kurssille. Kurssilla keskitytään kielen rakenteiden ja
sanaston syventämiseen. Kurssi suoritetaan koko kurssina.

