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Akaan kaupungin kieliohjelma
KOU 6.3.2014 § 17
Akaan kaupungin voimassa oleva kieliohjelma on hyväksytty
koulutuslautakunnassa 7.3.2007 § 19. Käytännöt ovat jonkin verran
muuttuneet ja näin ollen kieliohjelma on syytä päivittää.
Kieliohjelman tavoitteena tulee edelleenkin olla monipuolinen mutta
realistinen kielitarjonta, joka mahdollistaa myös käytännössä kielten
monipuolisen opiskelun.
A1-kieli
A1-kieli on englanti. Sen opiskelu aloitetaan peruskoulun 3. luokalta ja on
pakollinen. A1-kieltä opiskellaan luokilla 3-7 kaksi tuntia viikossa ja luokilla
8-9 kolme tuntia viikossa.
Vapaaehtoinen A2-kieli
A2-kielen opiskelu aloitetaan peruskoulun 4. luokalta ja kielivalinta on
vapaaehtoista. A2-kielenä Akaassa tarjotaan vuosittain sekä saksaa että
ranskaa. Näistä kielistä toteutetaan alueittain sen kielen opetusta, jossa
valintoja on enemmän. Toijalan alueeseen kuuluvat Arvo Ylpön koulu,
Nahkialan koulu, Pappilan koulu ja Sontulan koulu. Viialan-Kylmäkosken
alueeseen kuuluvat Keskustan koulu, Rasin koulu ja Kirkonkylän koulu.
Opiskelu tapahtuu joko omassa koulussa, tai mikäli ryhmästä muodostuisi
pieni, oppilaat kuljetetaan koulukuljetusperiaatteiden mukaisesti kouluun,
jossa opetus toteutuu. Opetusta voidaan vaihtoehtoisesti järjestää myös
etäopetusta hyödyntäen. Vapaaehtoista A2-kieltä opetetaan kaikilla
vuosiluokilla 2 tuntia viikossa muun opetuksen ulkopuolella.
B1-kieli
B1-kieli on ruotsi. Ruotsin kielen opiskelu aloitetaan peruskoulun 7. luokalla
ja sitä opetetaan luokilla 7-9 kaksi tuntia viikossa.
Valinnainen B2-kieli
Valinnaisen B2-kielen opiskelu aloitetaan peruskoulun 8. luokalla
valinnaisaineiden yhteydessä. B2-kielenä voidaan kouluissa tarjota ainakin
saksaa, ranskaa ja venäjää.
Lukion kielitarjonta
A1-kielenä jatkaa englanti (kuusi pakollista, kaksi syventävää ja kolme
soveltavaa kurssia) ja B1-kielenä jatkaa ruotsi (viisi pakollista, kaksi
syventävää ja kaksi soveltavaa kurssia). A2-kielenä jatkaa saksa tai ranska
(kahdeksan syventävää kurssia). B2-kielenä voi opiskella yläkoulussa
alkanutta saksaa, ranskaa tai venäjää (kahdeksan syventävää kurssia ja yksi
soveltava kurssi). Lisäksi lukiossa voi aloittaa B3-kielenä saksan, ranskan tai
venäjän (kahdeksan tai yhdeksän syventävää kurssia ja yksi soveltava kurssi).
Vapaaehtoisia kieliä ei välttämättä ole tarjolla lähiopetuksena vaan niitä
voidaan opiskella myös ns. etäopiskeluna. Etäopiskeluna kielitarjonta voi olla
myös tässä esitettyä laajempi.
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(Lisätietoja sivistysjohtaja Jukka Oksa, p. 040 335 3377)

Ehdotus

Sivistysjohtaja: Koulutuslautakunta päättää hyväksyä Akaan kaupungille
seuraavan kieliohjelman:
Perusopetus
pakollinen A1-kieli
vapaaehtoinen A2-kieli
pakollinen B1-kieli
valinnainen B2-kieli

englanti
saksa tai ranska
ruotsi
saksa, ranska tai venäjä

Lukio
pakollinen A1-kieli
jatkava vapaaehtoinen A2-kieli
pakollinen B1-kieli
jatkava vapaaehtoinen B2-kieli
alkava vapaaehtoinen B3-kieli

englanti
saksa tai ranska
ruotsi
saksa, ranska tai venäjä
saksa, ranska tai venäjä

Päätös

Koulutuslautakunta: Hyväksyi yksimielisesti päätösehdotuksen.
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Koulut

