
	  
	  
Lukiokursseja	  kansainvälistymiseen	  

INTO-‐koordinaatio	  

Kurssin	  nimi:	  
English	  as	  a	  Second	  Language/	  ESL1:	  Multicultural	  Britain	  
Toteuttajat:	  Oulun	  Suomalaisen	  Yhteiskoulun	  lukio,	  Oulu	  
Tavoite	  ja	  kurssin	  kuvaus:	  
Kurssilla	  ei	  keskitytä	  itse	  kielen,	  vaan	  uusien	  asioiden	  opiskelemiseen	  englanniksi.	  Kurssin	  aikana	  
käydään	  läpi	  kirjallisuusnäytteiden	  avulla	  Iso-‐	  Britannian	  monikulttuurista	  yhteiskuntaa,	  sen	  
syntyä	  ja	  englannin	  kielen	  kehittymistä.	  Opiskelija	  harjaantuu	  ymmärtämään,	  kuinka	  kirjallisuus	  
heijastaa	  aikaansa	  ja	  yhteiskuntaa.	  Kurssiin	  kuuluu	  kirjallisuusnäytteiden	  lisäksi	  ajankohtaisten	  
asioiden	  analysointi	  uutismateriaalia	  hyödyntäen.	  Kurssin	  aikana	  luetusta	  kirjasta	  tehdään	  
suullinen	  esitys,	  joka	  rakennetaan	  tunnilla	  vaihe	  vaiheelta.	  	  
Opetusjärjestelyt:	  	  
Kurssi	  on	  tarkoitettu	  niille	  opiskelijoille,	  joiden	  englannin	  kielen	  taidot	  ovat	  riittävät	  kielen	  
opiskeluun	  toisena	  eikä	  vieraana	  kielenä.	  Kurssia	  tarjotaan	  etupäässä	  ensimmäisen	  vuoden	  
opiskelijoille,	  jotka	  voivat	  korvata	  sillä	  halutessaan	  ENA1	  kurssin	  (loppukoe	  ja	  numeroarvosana),	  
mutta	  se	  soveltuu	  mainiosti	  syventävinä	  opintoina	  myös	  toisen	  tai	  kolmannen	  vuoden	  
opiskelijoille.	  	  
Kurssin	  voi	  suorittaa	  lähiopintoina	  tai	  verkkokurssina.	  Kurssikoetta	  ei	  ole.	  Hyväksytystä	  kurssista	  
saa	  suoritusmerkinnän	  (S).	  
Työnjako:	  Kurssin	  pitää	  englannin	  opettaja.	  Suunnittelu	  on	  tehty	  yhdessä	  koulun	  äidinkielen	  
opettajien	  kanssa.	  Kehittämistyötä	  tuki	  työryhmä.	  Opettajien	  täydennyskoulutuksen	  
suunnittelussa	  ja	  toteuttamisessa	  oli	  mukana	  Oulun	  kaupungin	  opetustoimi.	  
Rahoitus:	  Kurssin	  pilotointia	  rahoitti	  OPH	  ja	  kehittämistyössä	  oli	  mukana	  myös	  Verkko-‐oppiminen	  
hanke.	  Nyt	  kurssi	  on	  osa	  koulun	  normaalia	  kurssitarjontaa.	  Lisää	  vastaavanlaisia	  kursseja	  
kehitetään	  osana	  Opetushallituksen	  tukemaa	  INTO−koordinaatiohanketta	  niin,	  että	  lopulta	  
tarjolla	  on	  kuusi	  ESL/English	  as	  a	  Second	  language−kurssia.	  
Muut	  resurssit/tuki:	  tekninen	  tuki	  Moodle−ympäristössä	  olevan	  kurssin	  rakentamiseen	  
Yhteyshenkilö:	  Anne	  Ontero,	  anne.ontero@eduouka.fi	  
Muuta	  huomioitavaa:	  Kurssia	  on	  tarjottu	  myös	  eLukion	  kautta	  seudullisena	  verkkokurssina.	  	  
INTOn	  ESL-‐osuuden	  yhteenveto	  erillisenä	  asiakirjana.	  ARJA	  TAI	  TUOMAS:	  TÄHÄN	  EDELLE	  
SANOISTA	  ”ERILLISENÄ	  ASIAKIRJANA”	  LINKKI	  POLKAAN	  SIJOITETTAVAAN	  ASIAKIRJAAN	  ”	  ESL-‐
hankeLv2011-‐2012osanaINTO-‐koordinaatiota”.	  
	  

	  

Kurssin	  nimi:	  
English	  as	  a	  Second	  Language/	  ESL2:	  Multicultural	  USA	  
Toteuttajat:	  Oulun	  Suomalaisen	  Yhteiskoulun	  lukio,	  Oulu	  
Tavoite	  ja	  kurssin	  kuvaus:	  
Kurssin	  aikana	  käydään	  läpi	  kirjallisuusnäytteiden	  avulla	  Yhdysvaltojen	  monikulttuurista	  
yhteiskuntaa	  ja	  sen	  syntyä.	  Kurssiin	  kuuluu	  kirjallisuuden	  lisäksi	  runsaasti	  kirjoittamista	  ja	  suullista	  
ilmaisua.	  Opiskelija	  harjaantuu	  erittelemään	  tekstien	  kieltä,	  rakenteita	  ja	  merkityksiä	  sekä	  oppii	  
ymmärtämään,	  kuinka	  kirjallisuus	  heijastaa	  aikaansa	  ja	  yhteiskuntaa.	  Kurssin	  aikana	  luetusta	  
kirjasta	  pidetään	  lukupäiväkirjaa,	  tehdään	  kirjallisuusessee	  tai	  suullinen	  esitys,	  joka	  rakennetaan	  
tunnilla	  vaihe	  vaiheelta.	  	  
Opetusjärjestelyt:	  	  



	  
	  

Kurssi	  on	  tarkoitettu	  niille	  opiskelijoille,	  joiden	  englannin	  kielen	  taidot	  ovat	  riittävät	  kielen	  
opiskeluun	  toisena	  eikä	  vieraana	  kielenä.	  Kurssia	  tarjotaan	  etupäässä	  ensimmäisen	  vuoden	  
opiskelijoille,	  jotka	  voivat	  korvata	  sillä	  halutessaan	  ENA2	  kurssin	  (loppukoe	  ja	  numeroarvosana),	  
mutta	  se	  soveltuu	  mainiosti	  syventävinä	  opintoina	  myös	  toisen	  tai	  kolmannen	  vuoden	  
opiskelijoille.	  Kurssin	  voi	  suorittaa	  lähiopintoina	  tai	  verkkokurssina.	  Kurssikoetta	  ei	  ole.	  Hyväksytystä	  
kurssista	  saa	  suoritusmerkinnän	  (S).	  
Työnjako:	  Kurssin	  pitää	  englannin	  opettaja.	  Suunnittelu	  on	  tehty	  yhdessä	  koulun	  äidinkielen	  
opettajien	  kanssa.	  Kehittämistyötä	  tuki	  työryhmä.	  Opettajien	  täydennyskoulutuksen	  
suunnittelussa	  ja	  toteuttamisessa	  oli	  mukana	  Oulun	  kaupungin	  opetustoimi.	  
Rahoitus:	  Kurssin	  pilotointia	  rahoitti	  OPH	  ja	  kehittämistyössä	  oli	  mukana	  myös	  Verkko-‐oppiminen	  
hanke.	  Nyt	  kurssi	  on	  osa	  koulun	  normaalia	  kurssitarjontaa.	  Lisää	  vastaavanlaisia	  kursseja	  
kehitetään	  osana	  Opetushallituksen	  tukemaa	  INTO−koordinaatiohanketta	  niin,	  että	  lopulta	  
tarjolla	  on	  kuusi	  ESL/English	  as	  a	  Second	  language−kurssia.	  
Muut	  resurssit/tuki:	  tekninen	  tuki	  Moodle-‐ympäristössä	  olevan	  kurssin	  rakentamiseen,	  
materiaalituotanto:	  Yhdysvaltain	  Suomen	  suurlähetystö	  
Yhteyshenkilö:	  Anne	  Ontero,	  anne.ontero@eduouka.fi	  
Muuta	  huomioitavaa:	  Kurssia	  on	  tarjottu	  myös	  eLukion	  kautta	  seudullisena	  verkkokurssina.	  	  
Opettajia	  on	  koulutettu	  ESL-‐hankkeeseen	  liittyen	  yhteistyössä	  Yhdysvaltojen	  Suomen	  
suurlähetystön	  kanssa.	  Video	  ko.	  yhteistyöstä	  ja	  opettajien	  täydennyskoulutuksen	  roolista	  ESL-‐
opetuksen	  kehittämisessä	  Suomessa:	  27.10.2010	  Oulussa	  järjestetty	  ESL-‐seminaari.	  
	  

Kurssin	  nimi:	  Reaaliaineen/historia	  ja	  englannin	  yhteiskurssi	  Reki	  2/Edinburgh	  	  
Toteuttajat:	  Laukaan	  lukio	  
Tavoite:	  
Yhdeksi	  Laukaan	  lukion	  painopistealueeksi	  on	  lukuvuosien	  2011-‐2014	  ajalle	  valittu	  
kansainvälisyys.	  Tarkoituksena	  on	  erilaisin	  toiminnoin	  ja	  kansainvälisin	  yhteyksin	  edistää	  
suvaitsevaisuutta	  ja	  avoimuutta	  muita	  kulttuureita	  kohtaan.	  Teema	  kattaa	  mm.	  suoraan	  
ulkomaille	  suuntautuvat	  projektit	  ja	  yhteistyön,	  vaihto-‐oppilastoiminnan,	  apulaisopettajuuden	  
sekä	  monikulttuurisuutta	  edistävät	  tempaukset	  ja	  teemapäivät.	  
Koululle	  on	  valittu	  kansainvälisyystyöryhmä,	  joka	  suunnittelee	  vuosittain	  toiminnan	  
pääperiaatteet	  ja	  tavoitteet	  sekä	  valvoo	  niiden	  toteutumista.	  Ryhmään	  kuuluu	  sekä	  opiskelijoita	  
oppilaskunnan	  hallituksesta	  että	  eri	  aineryhmiä	  edustavia	  opettajia.	  
Kotikansainvälisyyden	  lisäksi	  koululla	  on	  myös	  liikkuvuusprojekteja.	  Koko	  koulua	  koskevasta	  
kansainvälistymisestä	  on	  esimerkkinä	  lukuvuonna	  2011-‐2012	  järjestetty	  vierailijoiden	  
vastaanottaminen.	  Koululle	  kutsuttiin	  jokaisessa	  jaksossa	  vieras,	  joka	  valotti	  
kansainvälisyysteemaa	  uudelta	  ja	  tuoreelta	  kannalta.	  Liikkuvuusprojekti	  oli	  puolestaan	  Reki	  2	  –
kurssi.	  Se	  yhdisti	  historian	  ja	  englannin	  oppiaineet.	  Skotlannin	  Edinburghiin	  suuntautuneen	  
opintomatkan	  tarkoituksena	  oli	  syventää	  meidän	  lukiolaisten	  käsitystä	  alueen	  historiasta,	  sekä	  
päästä	  harjoittamaan	  englannin	  kieltä	  käytännössä.	  
Opetusjärjestelyt:	  
Laukaan	  lukion	  ykkösvuoden	  opiskelijoille	  tarjottiin	  mahdollisuus	  reaaliaineiden	  ja	  kielten	  
yhteiskurssiin	  lukuvuonna	  2010-‐2011,	  joka	  huipentui	  viiden	  päivän	  opintomatkaan	  Skotlannin	  
pääkaupunkiin	  Edinburghiin	  1.5.-‐5.5.2011.	  	  
Reki	  2	  -‐kurssilla	  pidettiin	  oppimispäiväkirjaa.	  Laukaa-‐Konnevesi	  -‐lehdessä	  julkaistiin	  
matkakertomus.	  
Työnjako:	  
Vastuuopettajat	  olivat	  Arja	  Halttunen	  ja	  Senja,	  oppilailla	  suuri	  rooli	  dokumentoinnissa	  



	  
	  

Rahoitus:	  OPH:n	  valtionapu,	  yritysten	  sponsorointi,	  erilaiset	  myyntitapahtumat	  (lukion	  
yrittäjyyskurssi	  integroitu	  toimintaan),	  	  
Muut	  resurssit/tuki:	  
Yhteyshenkilöt:	  englannin	  opettaja	  Arja	  Halttunen,	  Laukaan	  lukio	  ja	  historian	  opettaja	  Senja	  
Matilainen,	  Laukaan	  lukio	  
Muuta	  huomioitavaa:	  
Lisätietoa:	  Laukaan	  lukion	  kansainvälisyystoiminta	  
	  


