Helsingin ranskalais-suomalainen koulu - Lycée franco-finlandais d' Helsinki/ lukio
Tiedote suomi toisena kielenä -opiskelusta

Hyvät lukiolaiset ja huoltajat,
Suomi toisena kielenä (S2) on valtakunnallisesti käytössä oleva oppimäärä, jolla voi korvata suomi
äidinkielenä -oppiaineen. Suomi toisena kielenä tukee osaltaan Helsingin ranskalais-suomalaisen
koulun kieliohjelmaa.
Kenelle suomi toisena kielenä on tarkoitettu?
Oppimäärä on tarkoitettu opiskelijoille, joiden äidinkieli ei ole suomi tai ruotsi. Sen voivat valita myös
kaksikieliset tai opiskelijat, joiden äidinkieli on suomi, mutta jotka ovat esimerkiksi asuneet pitkään
ulkomailla. Suosittelemme S2-oppimäärää tapauskohtaisesti sellaisille opiskelijoille, joiden kohdalla
katsomme siitä olevan huomattavaa hyötyä. Päätöksestä ja eri vaihtoehdoista keskustellaan aina
opiskelijan kanssa.
Suomi toisena kielenä -oppimäärän tavoitteet
Tavoitteena on tukea oppilaan suomen kielen kehitystä ja auttaa oppilasta saavuttamaan
mahdollisimman hyvä kielitaito muiden aineiden opiskelua sekä jatko-opintoihin hakeutumista
varten. S2-opetus perustuu siihen, että kielen syvällinen oppiminen vie vuosia eikä opiskelijalta
edellytetä äidinkielisen, koko ikänsä Suomessa asuneen suomen kielen puhujan taitoja. S2opiskelijoiden kielitaidon asteittainen kehitys otetaan mahdollisuuksien mukaan huomioon myös
muissa oppiaineissa. Tätä mahdollisuutta ei ole suomea äidinkielenä opiskelevilla.
Oppimäärän valinta ja vaihtaminen
Oppimäärän valinta on tehtävä mieluiten ensimmäisen vuoden syksyllä, jotta opiskelijan oppimäärä
voidaan ottaa oikeudenmukaisesti huomioon arvioinnissa koko lukioajan. Suomi toisena
kielenä -oppimäärän voi myös vaihtaa suomi äidinkielenä -oppimäärään kesken lukion, mutta
kurssien erilaiset sisällöt voivat aiheuttaa sen, että niitä joutuu suorittamaan osittain uudelleen.
Suoritetut äidinkielen kurssit korvaavat kuitenkin täysimääräisesti S2-kurssit, jos opiskelija haluaa
kesken opintojensa vaihtaa S2-oppimäärän opiskelijaksi.
Suomi toisena kielenä -oppimäärän opiskelu lukiossamme ja jatko-opiskelumahdollisuudet
Tarjoamme vuosittain ainakin yhden erikseen järjestettävän S2-kurssin. Loput neljä pakollista kurssia
suoritetaan suomi äidinkielenä -kurssien yhteydessä omia sisältöjä noudattaen.
Lukio-opinnot päättävä valtakunnallinen S2-ylioppilaskoe korvaa suomi äidinkielenä -kokeen ja antaa
yleisen korkeakoulukelpoisuuden. Opiskelijan halutessa ilmoittautua suorittamaan S2ylioppilaskoetta on varmistuttava siitä, että väestörekisteriin on äidinkieleksi merkitty jokin muu kieli
kuin suomi tai ruotsi.
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Äidinkielen oppimäärän valinta

Opiskelija, jonka äidinkieli on muu kuin suomi tai ruotsi, voi valita suomi toisena kielenä
-oppimäärän suomi äidinkielenä -oppimäärän sijasta.
Lopullinen valintapäätös ilmoitetaan tällä lomakkeella rastittamalla valittu oppimäärä.

______________________________________________________________________
Opiskelijan nimi




Valitsen suomi toisena kielenä oppimäärän ja huolehdin myös siitä, että
väestörekisteriin on äidinkielekseni merkitty jokin muu kieli kuin suomi.

Valitsen suomi äidinkielenä oppimäärän.

__________________________
Päiväys

______________________________________
Opiskelijan allekirjoitus

______________________________________________

Huoltajan allekirjoitus

Tämä lomake palautetaan kansliaan lukuvuoden alussa

