5.5.3 Ranska
Perusopetus
B2-oppimäärä
Valinnaiset kurssit
Perusopetuksen B2-kielenä opiskeltavan ranskan kurssit ovat samat kuin lukiokoulutuksen
B3-ranskan kurssit 1–2.
Kurssit RAB31 ja RAB32 arvioidaan numeroasteikolla 4–10.
1. Hyvää päivää, hauska tutustua (RAB31)
Kurssilla opiskellaan perusvuorovaikutukseen liittyvää kieltä, kuten tervehtiminen, hyvästely
ja esittäytyminen. Harjoitellaan kertomaan perusasioita itsestä ja kysymään vastaavia asioita
keskustelukumppaneilta. Aihepiirit kattavat myös perheen ja lähimmät ihmissuhteet, ja
kurssilla opitaan selviytymään yksinkertaisista arkipäivän viestintätilanteista. Kurssilla
painotetaan puheviestintää.
2. Näin asiat hoituvat (RAB32)
Kurssin aihepiirejä ovat suku, ystävät ja muut ihmissuhteet sekä elämään liittyvät rutiinit.
Kurssilla harjoitetaan selviytymistä erilaisissa jokapäiväisissä kielenkäyttötilanteissa, kuten
ostoksilla, ja käytettäessä erilaisia palveluja, kuten pankki-, posti-, lääkäri-, liikenne-,
majoitus- ja ateriointipalvelut. Kurssilla painotetaan puheen ymmärtämistä ja puhumista.

Lukiokoulutus
B3-oppimäärä
Valinnaisen B2-kielen opinnot perusopetuksessa alkaneet opiskelijat voivat jatkaa opintojaan
lukiossa kurssista 3.
Syventävät kurssit
Kurssit RAB31–RAB310 arvioidaan numeroasteikolla 4–10.
1. Hyvää päivää, hauska tutustua (RAB31)
Kurssilla opiskellaan perusvuorovaikutukseen liittyvää kieltä, kuten tervehtiminen, hyvästely
ja esittäytyminen. Harjoitellaan kertomaan perusasioita itsestä ja kysymään vastaavia asioita
keskustelukumppaneilta. Aihepiirit kattavat myös perheen ja lähimmät ihmissuhteet, ja
kurssilla opitaan selviytymään yksinkertaisista arkipäivän viestintätilanteista. Kurssilla
painotetaan puheviestintää.
2. Näin asiat hoituvat (RAB32)
Kurssin aihepiirejä ovat suku, ystävät ja muut ihmissuhteet sekä elämään liittyvät rutiinit.
Kurssilla harjoitetaan selviytymistä erilaisissa jokapäiväisissä kielenkäyttötilanteissa, kuten
ostoksilla, ja käytettäessä erilaisia palveluja, kuten pankki-, posti-, lääkäri-, liikenne-,
majoitus- ja ateriointipalvelut. Kurssilla painotetaan puheen ymmärtämistä ja puhumista.
3. Vapaa-aika ja harrastukset (RAB33)
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.

4. Meillä ja muualla (RAB34)
Kurssin aihepiireinä ovat oman maan ja ranskankielisen maan ihmiset, maantiede, historia,
nähtävyydet ja lomanviettomahdollisuudet. Aihekokonaisuutena on ”kulttuuri-identiteetti ja
monikulttuurisuus”. Kurssilla painotetaan puheen ymmärtämistä ja puhumista ja
vahvistetaan perusrakenteiden hallintaa. Kirjoittamistaitoa harjoitellaan yksinkertaisten
viestinnällisten tehtävien avulla.
5. Ennen ja nyt (RAB35)
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.
6. Opiskelu ja tulevaisuudensuunnitelmat (RAB36)
Kurssin aihepiirit liittyvät opiskeluun ja työelämään sekä tulevaisuudensuunnitelmiin.
Aihekokonaisuutena on ”aktiivinen kansalaisuus ja yrittäjyys”. Kurssilla harjoitellaan kyseisiin
aihepiireihin liittyvää suullista ja kirjallista viestintää, kuten omien toiveiden ja suunnitelmien
kuvailua.
7. Kulttuuri (RAB37)
Kurssin aihepiireinä voivat olla esimerkiksi ranskaa puhuvien maiden kuvataide, kirjallisuus,
musiikki, elokuva ja teatteri. Aihekokonaisuutena on ”kulttuuri-identiteetti ja
monikulttuurisuus”. Kurssilla harjoitetaan kielitaidon kaikkia alueita.
8. Yhteinen maapallomme (RAB38)
Lähtökohtana on esimerkiksi oman maan ja ranskaa puhuvien maiden toimintaan ja
maapallon nykytilaan ja tulevaisuuden näkymiin liittyvät yleistajuiset tekstit, myös
mediatekstit. Aihekokonaisuutena on ”viestintä- ja mediaosaaminen”. Kurssilla painotetaan
tekstin ymmärtämistä ja kuvausten ja yksinkertaisten selostusten laatimista suullisesti ja
kirjallisesti.
9. Tiede ja tekniikka (RAB39)
Lähtökohtana ovat eri tieteenaloihin, tekniikkaan ja viestinnän eri muotoihin liittyvät
yleistajuiset tekstit. Aihekokonaisuutena on ”teknologia ja yhteiskunta”. Kurssilla
painotetaan tekstin ymmärtämistä ja kirjoittamista.
10. Luonto ja kestävä kehitys (RAB310)
Kurssin aihepiireinä ovat luonto ja sen ilmiöt ja luontoon suhtautuminen omassa ja
ranskankielisessä kulttuurissa. Aihekokonaisuutena on ”kestävä kehitys ja hyvinvointi”.
Kurssilla painotetaan tekstin ymmärtämistä ja kirjoittamista.
Koulukohtaiset kurssit
Kurssit RAB311 ja RAB312 arvioidaan numeroasteikolla 4–10, jolla on ainoastaan koko
oppimäärän arvosanaa korottava vaikutus, tai suoritusmerkinnällä S.
11. Kertauskurssi (RAB311)
Kurssin tavoitteena on syventää jo opittuja taitoja kertaamalla ja harjoittelemalla lisää.
Kurssin aikana kerrataan rakenneasioita, tehdään pieniä kuuntelu- ja keskusteluharjoituksia
ja laajennetaan sanavarastoa. Erityisesti suulliseen tuottamiseen kiinnitetään huomiota.

12. Syvemmälle kieleen ja kulttuuriin (RAB312)
Kurssin tavoitteena on, että opiskelija oppii lukemaan ja kuuntelemaan erilaisia ajankohtaisia
tekstejä ymmärtäen keskeisen sisällön. Kurssin aikana keskitytään kielen kaikkien osaalueiden harjoittelemiseen, kuitenkin niin, että painopiste on kurssin ajankohdan ja
opiskelijoiden toivomusten mukainen. Kurssi arvioidaan asteikolla 4-10.
13. Kielitaito käyttöön (RAB313)
Kurssin tavoitteena on harjoittaa opiskelijan omaa ranskan kielen käyttöä erityisesti
suullisissa viestintätilanteissa.
14. Johdatus ranskan kieleen ja kulttuuriin (RAB314) = Ranska 0, johdantokurssi kielen
alkeisiin
Kurssi painottuu yksinkertaisiin puheharjoituksiin/puhutun kielen ymmärtämiseen arkipäivän
tilanteissa.
Kurssin tavoitteena on tutustuttaa opiskelijat ranskan kielen rakenteeseen, opastaa ranskan
ääntämiseen, perehdyttää ranskan tapakulttuuriin, harjoitella yksinkertaisia arkipäivän
tilanteita, luoda uskallusta puhua ranskaa, totuttaa kuuntelemaan ranskan kieltä sekä antaa
valmiuksia jatkaa ranskan opintoja.

