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FAKTAT

Valtion koulu – Suomen ja Ranskan välillä sopimus

Vanhempainyhdistyksen ylläpitämä 
lastentarha 5-vuotiaille

1 vuosi (ranskan kielikylpy)

Esikoulu 6-vuotiaille 1 vuosi (95% ranskankielinen)

Ala- ja yläkoulu 9 vuotta (osittain ranskankielinen)

Lukio 3 vuotta (suomalainen yo-tutkinto)

780 oppilasta

70 opettajaa ja 15 henkilöstön jäsentä



Leikki- ja esikoulussa ranskan kielen kielikylpy

• Leikki- ja esikoulun opetus on 
ranskankielistä

• Lapset oppivat ranskaa laulujen, 
leikkien, liikunnan, päivittäisen 
toiminnan ja pienten 
oppituokioiden kautta.

• Suomen kieltä opetetaan 
esikoulussa tunti viikossa

• Kaksikieliset (suomi/ranska) 
avustajat tukevat oppimista



Kaksikielinen perusopetus 
esikoulusta alkaen
• HRSK noudattaa suomalaista OPS2016 opetussuunitelmaa

• Koulun erityistehtävänä on ranskan kielen ja ranskankielisen kulttuurin 
edistäminen Suomessa

• Opetusta annetaan ranskan ja suomen kielellä

• Ranskankielinen opetus painottuu esi- ja alakouluun

• Myös yläkoulussa ja lukiossa opetetaan ranskaa runsaasti ja mikä tahansa 
aine voidaan opettaa ranskaksi

• Opiskelijat voivat suorittaa Ranskan valtion DELF-tutkinnon

• Koulussa on 4 Ranskan valtion lähettämää detaché-opettajaa



Kouluun pyrkiminen

• Esikouluun otetaan kielikokeen perusteella. Kokeessa testataan suomen ja 
ranskan kielen suullista taitoa ja ymmärrystä.

• Esikouluun voi hakea myös pelkällä suomen kielen kokeella, jos aiempaa 
ranskan taitoa ei ole.

• Kaikille muille tasoille pyrkiville järjestetään suomen ja ranskan kielen koe

• Ensi syksynä lukioon voi pyrkiä myös B2-ranskan lukijat. Linja perustetaan 
jos hakijoita on vähintään 8.



CLIL-opetus

• CLIL -lyhenne tulee sanoista 'Content and Language Integrated
Learning', joka voidaan suomentaa sisällön ja kielen yhdistäväksi 
oppimiseksi. 

• CLIL opetus tähtää yhtäaikaiseen vieraan kielen ja toisen oppiaineen 
oppimiseen. 

• Oppisisällöt perustuvat normaaliin opetussuunnitelmaan, mutta 
opetus annetaan vieraalla kielellä.



HRSK:n kielenopetusmalli

HRSK:n kielen opetuksessa yhdistetään monta eri opetusmetodia:
• Leikkikoulussa ranskan kielen kielikylpy
• Esikoulussa kielikylpy – mutta sen lisäksi opetetaan suomen kieltä 

(äidinkielen osaamisella on suuri merkitys muiden kielien omaksumiseen)
• Alakoulussa ranskan kielellä opetetaan myös lukuisia aineita esim. 

matematiikkaa, ympäristöoppia jne (= CLIL). 
• Oppilaat saavat opetusta myös suomeksi. Joissain aineissa luokka on jaettu 

suomen/ranskan kielen ryhmiksi, joita vuorotellaan.
• Yläkoulussa ja lukiossa on tavallista enemmän ranskan kielen kursseja, ja 

melkein mikä tahansa aine voidaan opettaa ranskaksi (sovellettu CLIL
Tätä Helsingin-ranskalaisuomalaisen koulun kielenopetusmallia on toteutettu 
60-vuoden ajan erittäin suurella menestyksellä. Se toimii!



HRSK:n kielikartta

Aste Luokka Ikä Kielet

Lukio
l3 18 Venäjä/

Saksa/
Italia Espanja

l2 17

l1 15
Ruotsi

Englanti

Suomi

Yläkoulu

yk9 14

yk8 13

yk7 12

Alakoulu

ak6 11

ak5 11

ak4 10

ak3 9 Ranska

ak2 8

ak1 7

Esiopetus esikoulu 6

leikkikoulu 5



Ranskaksi opetettavat aineet perusopetuksessa 
1 2 3 4 5 6 7 8 9

A1 ranska

matematiikka

islam

elämänkatsomustieto

historia, yhteiskuntaoppi x x x

ympäristöoppi x x x x

maantieto x x x x x

fysiikka x x x x x

kemia x x x x x

kuvataide

musiikki

liikunta

taide- ja taitoaineiden 
monialainen kokonaisuus 
3.lk x x x x x x x x

PUN = vähintään 25 % aineen opetuksesta annetaan ranskan kielellä lukuvuonna 2016-2017
x = ei opetusta kyseisessä aineessa



A-ranska kurssitarjotin lukiossa
FRA1 Initiation aux études de la langue 

française au LFF
FRA11 Préparation au baccalauréat

FRA2 Nouvelles communications FRA12 Image et cinéma
FRA3 Education aux médias FRA13 Approche comparée des langues 

romaines
FRA4 Comprendre le monde en français 

(actualité, société et mouvements 
culturels)

FRA14 Voyage dans un pays francophone

FRA5 Demain? (sciences et technologies) FRA15 Projets traduction

FRA6 Les études supérieures et le travail FRA16 Pratiques théâtrales
FRA7 Littérature FRA17 Grammaire intensive
FRA8 Langue et culture latines FRA18 Module d’histoire en français
FRA9 Mode de vie durable FRA19 Histoire des sciences en français
FRA10 Francais des affaires FRA20 Informatique en français

Pakollisia: 6 kurssia FRA1 – FRA9 tarjonnasta



Kiitos – Merci - Thanks


