Äidinkieli ja kirjallisuus

Pakolliset kurssit
ÄI1 Tekstit ja vuorovaikutus
Opiskelijan käsitys monimuotoisista teksteistä ja vuorovaikutuksesta
syvenee. Tekstilajit ja tekstiopin peruskäsitteitä: konteksti, moniäänisyys,
tavoite. Tiedonhankinnan taitoja. Keskustelun taidot.
ÄI2 Kieli, kulttuuri ja identiteetti
Opiskelija saa yleiskuvan siitä, mikä merkitys kielellä ja kulttuurilla on
yksilön identiteetille ja yhteiskunnalle. Tavoitteena on että, opiskelija
oppii suunnittelemaan, muokkaamaan ja laatimaan puhuttuja ja
kirjoitettuja asiatekstejä, antamaan ja vastaanottamaan palautetta sekä
arvioimaan puhe- ja kirjoitustaitojaan.
ÄI3 Kirjallisuuden keinoja ja tulkintaa
Opiskelijoiden käsitys kaunokirjallisuudesta ja kielen taiteellisesta
tehtävästä syvenee. Opitaan kaunokirjallisuuden erittelyn peruskäsitteet.
ÄI4 Tekstit ja vaikuttaminen
Opiskelija oppii tarkastelemaan tekstejä – kaunokirjallisuutta,
tietotekstejä ja mediaa – ja niiden ilmaisutapoja erityisesti vaikuttamisen
näkökulmasta. Hän oppii analysoimaan ja tuottamaan argumentatiivisia
tekstejä.
ÄI5 Teksti ja konteksti
Opiskelija oppii tarkastelemaan tekstejä ja niiden konteksteja. Opiskelija
harjaantuu erittelemään, tulkitsemaan ja tuottamaan erityylisiä ja -lajisia
tekstejä. Hän oppii tuntemaan suomalaisen kaunokirjallisuuden ja
maailmankirjallisuuden keskeisiä teoksia sekä teemoja ja osaa sijoittaa
ne kulttuurikontekstiinsa.

ÄI6 Nykykulttuuri ja kertomukset
Opiskelija oppii tarkastelemaan nykykulttuurin ilmiöitä erityisesti
kertomusten ja kertomuksellisuuden näkökulmasta. Opiskelijan käsitys
suomalaisesta nykykulttuurista ja sen moninaisuudesta syvenee.
Opiskelija syventää tietojaan vuorovaikutusetiikasta.

Syventävät kurssit
ÄI7 Puhe- ja vuorovaikutustaitojen syventäminen
Opiskelija syventää ja monipuolistaa puheviestintään liittyviä tietojaan ja
taitojaan. Esiintymis- ja ryhmätaitojen harjoittelua erilaisissa
vuorovaikutustilanteissa. Opiskelijalle voidaan tarjota mahdollisuus
osallistua toisen asteen puheviestintätaitojen päättökokeeseen eli
Puhvi-kokeeseen.
ÄI8 Kirjoittamistaitojen syventäminen
Opiskelija syventää taitojaan tuottaa erilaisia tekstejä, erityisesti
asiatyylisiä laajoja aineistopohjaisia tekstejä. Harjoitellaan
kirjoitusprosessia, erityisesti tekstin muokkaamista ja viimeistelyä
palautteen perusteella sekä yhdessä kirjoittamista.
ÄI9 Lukutaitojen syventäminen
Opiskelija syventää ja monipuolistaa taitojaan eritellä, tulkita, tuottaa ja
arvioida erilaisia tekstejä. Hänen kriittinen ja kulttuurinen lukutaitonsa
syvenee. Opiskelija harjaantuu tuottamaan tekstien tulkintoja sekä
puhuen että kirjoittaen.

Soveltavat kurssit
ÄI10 Mediakurssi
Kurssilla tutustutaan mediateksteihin ja harjoitellaan monipuolisesti
lehteen tai verkkoympäristöön sopivaa kirjoittamista ja julkaisun
viimeistelyä.
ÄI11 Luova ilmaisu
Luovan ilmaisun tavoitteena on auttaa sinua ilmaisemaan itseäsi
rohkeasti, luontevasti ja avoimesti. Kurssilla harjoitellaan keskittymistä,
rentoutta, heittäytymistä, eri aisteilla havainnointia, improvisointia ja
kontaktinottoa.

