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KAKSIKIELINEN OPETUS (SUOMI–ENGLANTI) / 1.–9. LUOKAT
Kaksikielinen opetus (suomi – englanti) mahdollistaa oppilaalle
laajan kielitaitopohjan kehittymisen ja rohkaisee kansainvälisyyteen. Kaksikielistä opetusta tarjotaan Kuopion kaupungissa
Rajalan koulussa ja Hatsalan klassillisessa koulussa.

SAKSAN KIELELLÄ RIKASTETTU OPETUS
Saksan kielellä rikastetussa opetuksessa painotetaan hyvän
saksan kielen taidon oppimista luonnollisella tavalla päivittäisissä
rutiineissa ja oppimistilanteissa opettajien ja muiden oppilaiden
kanssa opetuskeskusteluiden ja tuntityöskentelyn kautta. Kuopion
kaupungissa tarjotaan saksan kielellä rikastettua opetusta Kalevalan koulussa 1. – 6. luokilla.

VARHENNETTU ENGLANTI
Varhennetun englannin yleistavoitteena on luoda pohjaa vieraan
kielen opiskelulle leikinomaisin keinoin turvallisessa ja innostavassa ilmapiirissä. Varhennettua englantia on yksi vuosiviikkotunti luokilla 1 ja/tai 2. Varhennettua englantia opetetaan osassa Kuopion
kaupungin peruskouluissa.

A1-KIELEN OPISKELU
2. luokan kevätlukukauden alussa oppilas valitsee ensimmäisen
vieraan kielen (A1-kieli). A1-kielenä, ensimmäinen vieras kieli,
tarjotaan kaikissa kouluissa englantia. Lisäksi Kalevalan koulussa
tarjotaan A1-kielenä myös saksaa.

A2-KIELEN OPISKELU
4. luokalta alkavana A2-kielenä, jonka valinta on vapaaehtoinen,
on mahdollisuus opiskella saksaa, ranskaa tai venäjää.
Saksaa A1-kielenä opiskeleville A2-kieli on englanti.
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B1-KIELEN OPISKELU
Peruskoulun 6. vuosiluokalla oppilas aloittaa B1-kielen, joka on
ruotsi. B1-ruotsin opetuksessa rohkaistaan oppilasta ilmaisemaan
itseään ja kommunikoimaan ruotsin kielellä mahdollisimman
varhaisessa vaiheessa.

B2-KIELEN
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B2-KIELEN OPISKELU
B2-kielenä (valinnainen) voidaan tarjota saksaa, ranskaa ja venäjää
koulun kieliohjelman mukaan. Hatsalan klassillisessa koulussa
B2-kielenä voi opiskella myös latinaa 7. luokalta alkaen.
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VALINNAISKIELTEN ETÄOPETUS
Kuopion kaupungin perusopetuksessa opetetaan valinnaiskieliä
myös verkkovälitteisesti. Etäopetus palvelee etenkin pieniä viheralueen kouluja, joissa ei yksin muodostuisi A2- tai B2-kielen ryhmää.
Etäopetuksessa käytetään monipuolisia työtapoja ja arviointimenetelmiä. Varsinkin alakoululaisten kanssa etäopetus on
suurelta osin myös opiskelutaitojen harjoittelua.

LUKIOIDEN
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KUOPION LUKIOIDEN KIELIOHJELMA JA –TARJONTA
Kuopion lukioiden kieliohjelma pohjautuu Kuopion perusopetuksen kieliohjelmaan: lukiossa voi opiskella kaikkia Kuopion perusopetuksen kieliohjelman mukaisia A1/A2- ja B1 -kieliä (englanti,
saksa, ranska, venäjä, ruotsi). B2- ja B3-kielten tarjontaa toteutetaan kysynnän ja resurssien puitteissa. Tarjottavia B2- ja B3-kieliä
ovat saksa, ranska, venäjä, latina, espanja ja italia.

LUE LISÄÄ OSOITTEESTA:
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KieKu-hankkeen tavoitteena on laajentaa ja kehittää jo olemassa olevaa
kaksikielistä (suomi – englanti) opetusta ja saksan kielellä rikastettua opetusta.
Toisena tavoitteena on kehittää kaksikielisen opetuksen laatua ja
pedagogiikkaa uuden opetussuunnitelman tavoitteiden mukaiseksi.
Kolmanneksi pyritään lisäämään rinnakkaiskielisyyttä eli oman äidinkielen
ja koulun opetuskielen rinnakkaista käyttöä esi- ja perusopetuksessa.
Hankkeessa ovat mukana Hatsalan klassillinen koulu, Kalevalan koulu,
Martti Ahtisaaren koulu, Pyörön koulu ja Rajalan koulu.

Lue lisää osoitteesta www.kieliäkuopiossa.fi
tai koulujen omilta nettisivuilta.

