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Kiteen kaupungin kieliohjelma
Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta 06.02.2019 § 14
Keski-Karjalan kuntien seudullisen kieliohjelman tavoitteena on
mahdollistaa perusopetuksen oppilaille ja lukiokoulutuksen
opiskelijoille laaja ja monipuolinen kielitaito. Kieliohjelman
perusajatuksena ja lähtökohtana on kieltenopiskelun jatkuvuus sekä
oppilaiden ja opiskelijoiden omien valintojen ensisijaisuus.
Kieliohjelman toteutumisen keskeisenä ajatuksena on seudullinen
ajattelu ja oppilaitosten välinen yhteistyö oppilaiden ja opiskelijoiden
kielivalintojen mahdollistamiseksi.
PERUSOPETUS
Kaikille yhteinen A-kieli (A1-kieli)
Peruskoulun oppilaiden ensimmäinen vieras kieli (vähintään 18
vuosiviikkotuntia perusopetuksen aikana) aloitetaan perusopetuksen
ensimmäisellä luokalla.
A1-kielenä tarjotaan englantia. Kukin seudun peruskoulu huolehtii
A1-kielen opetuksesta.
Vapaaehtoinen A-kieli (A2-kieli)
Peruskoulun toinen, vapaaehtoinen vieras kieli aloitetaan
neljännellä luokalla. Vapaa-ehtoisen A2-kielen opiskelu jatkuu
perusasteen loppuun asti.
Vapaaehtoisen A2-kielen tuntimäärä on vuosiluokilla 4–6 yhteensä
kuusi vuosiviikkotuntia ja vuosiluokilla 7–9 kuusi vuosiviikkotuntia;
yhteensä vähintään 12 vuosiviikkotuntia perusopetuksen aikana.
Vapaaehtoisena A2-kielenä tarjotaan venäjää. Vapaaehtoisen
A2-venäjän ryhmä perustetaan, kun sen koko on vähintään
kymmenen oppilasta. Opetus järjestetään Arppen koulussa.
Vanhempia ja oppilaita informoidaan vapaaehtoisten A2-kielten
valintamahdollisuuksista perusteellisesti ja riittävän aikaisin.
Informaatiossa korostetaan sitoutumista kielen opiskeluun koko
perusopetuksen ajan. Opiskelu voidaan keskeyttää vain erityisen
painavasta syystä (laajat oppimisvaikeudet, terveydelliset syyt).
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Lisäksi painotetaan seuraavia näkökulmia:
oppilas on menestynyt hyvin äidinkielen ja aiemmin
aloitetun A-kielen opinnoissa
oppilas on itse innostunut ja halukas opiskelemaan
uutta kieltä
oppilaalla tulee olla toisen vieraan kielen opiskeluun
tarvittavat taidot
kielenopiskelu vaatii pitkäjänteisyyttä
vapaaehtoisen A2-kielen opiskelu lisää oppilaan
kokonaisviikkotuntimäärää kahdella tunnilla
vuosiluokilla 4–6
vuosiluokilla 7–9 vapaaehtoisen A2-kielen tunnit
sisältyvät valinnaisaineisiin
tavoitteena on, että vapaaehtoisen A-kielen oppimäärä
on perusopetuksen päättyessä yhtä laaja kuin
pakollisessa A-kielessä
Vapaaehtoisen A-kielen numeroarvioinnin voi pyynnöstä
jättää pois oppilaan perusopetuksen päättöarvioinnista, jolloin
päättötodistukseen tulee merkintä "suoritettu".
Kaikille yhteinen B-kieli (B1-kieli)
Kaikille yhteisen B-kielen (vähintään 6 vuosiviikkotuntia
perusopetuksen aikana) opiskelu aloitetaan perusopetuksen
kuudennella vuosiluokalla. B1-kielenä tarjotaan ruotsia. Kukin
seudun vuosiluokkien 7-9 peruskoulu huolehtii B1-kielen
opetuksesta.
Valinnainen B-kieli (B2-kieli)
Valinnaisten vieraiden kielten opiskelu aloitetaan
kahdeksannella luokalla. Valinnaisia kieliä ovat ranska ja
saksa. Valinnaisen vieraan kielen ryhmä perustetaan koulun
päätöksellä resurssien salliessa.
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B2-kielen opetus järjestetään omassa koulussa.
Valinnaisen vieraan kielen numeroarvioinnin voi pyynnöstä
jättää pois oppilaan perusopetuksen päättöarvioinnista. Tällöin
todistukseen tulee merkintä "suoritettu".

Kielten lyhytkurssit
Koulussa voidaan järjestää myös lyhyempiä kielten
opintokokonaisuuksia tai valinnaisia kursseja.
KIELTENOPETUS JA ERITYISOPETUS VUOSILUOKILLA 1–9
Erityisopetuksessa kieltenopetus järjestetään oppilaan
oppimissuunnitelman tai henki-lökohtaisen opetuksen järjestämistä
koskevan suunnitelman (HOJKS) mukaisesti.
LUKIOKOULUTUS
Kaikille yhteinen A-kieli (A1-kieli)
A1-kielenä tarjotaan englantia.
Opetus järjestetään Kiteen ja Tohmajärven lukioissa:
opetusryhmissä voi olla opiskelijoita joko vain toisesta tai
molemmista lukioista.
Vapaaehtoinen A-kieli (A2-kieli)
Vapaaehtoisena A2-kielenä tarjotaan venäjää. Venäjän kielen
opetusta järjestetään molemmissa lukioissa.
Kaikille yhteinen B-kieli (B1-kieli)
B1-kielenä tarjotaan ruotsia.
Opetus järjestetään Kiteen ja Tohmajärven lukioissa:
opetusryhmissä voi olla opiskelijoita joko vain toisesta tai
molemmista lukioista.
Vapaaehtoinen B-kieli (B2-kieli)
B2-kielinä tarjotaan ranskaa ja saksaa.

Kiteen kaupunki

OTE

Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta

§ 14

06.02.2019

Opetus järjestetään Kiteen ja/tai Tohmajärven lukioissa:
opetusryhmissä voi olla opis-kelijoita joko vain toisesta tai
molemmista lukioista.
Opetusryhmä voidaan yhdistää saman kielen B3-ryhmään.
Vapaaehtoinen B-kieli (B3-kieli)
Lukiossa alkavina B3-kielinä tarjotaan ranskaa, saksaa ja venäjää.
Opetus järjestetään Kiteen ja/tai Tohmajärven lukioissa:
opetusryhmissä voi olla opiskelijoita joko vain toisesta tai
molemmista lukioista.
Opetusryhmä voidaan yhdistää saman kielen B2-ryhmään.

Muu kieli
Lukioiden oppilaat voivat opiskella muuta kieltä, esim. espanjaa tai
italiaa kansalaisopiston ryhmissä. Lukiot hyväksi lukevat suoritetut
opinnot osaksi lukion kurssikertymää.
Esityslistan liitteenä on kieliohjelma taulukon muodossa.
Valmistelija ja esittelijä: sivistysjohtaja Pekka Hirvonen,
puh. 040 105 1137, pekka.hirvonen@kitee.fi
Päätösehdotus

Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta päättää hyväksyä Kiteen
kaupungin kieliohjelman esitetyssä muodossa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

