
Oulun	  Suomalaisen	  Yhteiskoulun	  lukio	  
ESL-‐hanke	  	  lukuvuonna	  2011-‐2012	  osana	  INTO-‐koordinaatiota/kieltenopetuksen	  menetelmien	  
monipuolistaminen	  
	  
Lukuvuonna	  2011-‐2012	  Oulun	  Suomalaisen	  Yhteiskoulun	  lukiossa	  järjestettiin	  4	  ESL-‐kurssia:	  	  

ESL	  1:	  19	  oppilasta	  kontaktiopetuksessa	  
ESL	  2:	  16	  oppilasta	  kontaktiopetuksessa	  
ESL	  3:	  10	  oppilasta	  kontaktiopetuksessa	  
ESL	  4:	  valinnat	  olivat	  kesken	  koordinaatiohanke	  INTOn	  1.	  vaiheen	  raportoinnin	  suorittamisen	  
aikaan	  
Lisäksi	  jokaisen	  kurssin	  on	  voinut	  suorittaa	  myös	  verkkokurssina,	  ja	  näitä	  valintoja	  on	  ollut	  2-‐
5	  kurssia	  kohden.	  
	  

	  Opiskelijat	  voivat	  valita	  kursseja	  joko	  syventävinä	  tai	  vastaavia	  ENA-‐kursseja	  korvaavina.	  Kaikki	  kurssit	  
noudattavat	  sisällöiltään	  valtakunnallisia	  opetussuunnitelmia,	  vaikka	  kursseilla	  ei	  käytetä	  samoja	  
oppimateriaaleja	  kuin	  vastaavilla	  A-‐englannin	  kursseilla.	  Myös	  opetusmenetelmät	  ovat	  suurelta	  osin	  
toisenlaisia.	  Oppimisympäristönä	  yhdistyvät	  perinteinen	  luokkatyöskentely,	  etä-‐	  ja	  verkko-‐opiskelu.	  

ESL-‐kurssit	  ovat	  sisältöpainotteisia.	  Kielelliset	  ongelmat	  pyritään	  ratkaisemaan	  tapauskohtaisesti	  ja	  
yksilökeskeisesti	  opiskelijan	  tarpeet	  huomioiden.	  

Etäyhteyksien	  ja	  yhteistoiminnallisten	  työtapojen	  innostamana	  OSYK	  on	  aloittanut	  kurssien	  
yhteissuunnittelun	  ja	  kehittämisen	  Englantilaisen	  lukion	  (Helsinki)	  kanssa.	  	  Olemme	  kokeilleet	  mm.	  yhteisiä	  
oppitunteja	  ja	  keväällä	  2012	  olemme	  suunnitelleet	  yhteisen	  englanninkielisen	  verkkolehden	  laatimista	  
kolmen	  lukion	  kesken	  (OSYK,	  Englantilainen	  koulu,	  Pyhäjoen	  lukio).	  	  

ESL-‐kursseista	  tiedotetaan	  Oulun	  alueen	  peruskouluja	  keväisin	  lukioon	  hakeutumisen	  yhteydessä.	  	  
Ongelmallista	  ovat	  olleet	  kurssivalinnat,	  koska	  kutakin	  kurssia	  tarjotaan	  vain	  kerran	  vuodessa,	  opiskelijat	  
eivät	  ole	  aina	  halutessaan	  voineet	  valita	  kursseja	  päällekkäisyyksien	  vuoksi.	  Varsinkin	  kevätlukukaudella	  
järjestettävät	  kurssit	  3	  ja	  4	  ovat	  osoittautuneet	  aikataulullisesti	  ongelmalliseksi.	  	  Toinen	  ongelma	  on	  ollut	  
rahoitukseen	  liittyvä	  verkkokurssitarjonta:	  koska	  verkkokurssien	  kustannukset	  jäävät	  niitä	  tarjoavan	  koulun	  
rasitteeksi,	  ei	  lukuvuonna	  2011-‐2012	  tarjottu	  ESL-‐verkkokursseja	  muille	  lukioille.	  Edellisenä	  vuonna	  
tarjottiin	  kokeiluna	  kurssi	  ESL2	  alueen	  muillekin	  lukioille,	  ja	  sen	  suoritti	  noin	  20	  opiskelijaa,	  joista	  
enemmistö	  oli	  muista	  kuin	  omasta	  lukiosta,	  jossa	  sama	  kurssi	  järjestettiin	  myös	  kontaktiopetuksena.	  
Lukuvuonna	  2012-‐2013	  on	  tarkoitus	  tarjota	  lisäksi	  vielä	  ESL5,	  jonka	  suunnittelu	  on	  meneillään.	  	  

Pakollisten	  kurssien	  1-‐6	  lisäksi	  ei	  ole	  välttämättä	  tarpeen	  luoda	  useampia	  ESL-‐kursseja,	  koska	  ENA7	  on	  jo	  
valmiiksi	  sisältöpainotteinen	  ympäristökurssi	  ja	  ENA8	  on	  puhekurssi.	  Molemmat	  kurssit	  antavat	  suuren	  
vapauden	  koulukohtaisiin	  sovellutuksiin.	  

ESL-‐hankkeesta	  on	  tiedotettu	  lukuvuoden	  2011-‐2012	  aikana:	  
	  	   STEP-‐	  seminaarissa	  Oulussa	  syksyllä	  2011	  

	  Palmenian	  lukion	  kieltenopettajien	  koulutuksissa	  Rovaniemellä	  (syksyllä	  2011),	  
	  Turussa(syksyllä	  2011)	  ,	  Helsingissä	  (syksyllä	  2011),	  Oulussa	  (keväällä	  2012),	  ja	  Kuopiossa	  
	  (keväällä	  2012).	  	  
Lisäksi	  kokeilusta	  on	  informoitu	  Turun	  (syksyllä	  2011)	  ja	  Keski-‐Pohjanmaan	  (keväällä	  2012)	  
	  kesäyliopistojen	  täydennyskoulutustilaisuuksissa.	  
	  

Hankkeen	  synnyttämät	  ajatukset	  ovat	  saaneet	  paljon	  huomiota	  osakseen	  ja	  herättäneet	  halua	  
samankaltaisiin	  kokeiluihin	  eri	  puolilla	  Suomea.	  	  Uusien	  opetussuunnitelmien	  laadinnan	  käynnistyessä	  on	  
syytä	  huomioida	  englannin	  kielen	  muuttuneet	  tarpeet	  yhteiskunnassamme	  ja	  muualla	  opitun	  
huomioiminen	  kielen	  opetuksessa.	  Traditionaalisesta	  suljetusta	  kielenopetuksesta	  on	  tarpeellista	  siirtyä	  
avoimimpiin	  oppimisympäristöihin	  ja	  sisältöpainotteiseen	  kielenopetukseen.	  



	  


