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KOULUN TOIMINTA

Costa Blancan Suomi-koulu tukee ja ylläpitää ulkosuomalaisten ja suomenkielisten lasten 
suomenkielen taitoa ja kulttuurin tuntemusta.

Suomi-koulussa järjestetään opetusta joka toinen lauantai klo 11.00-13.00 Skandinaavisen 
koulun tiloissa Orihuela Costalla. Suomi-koulu on tarkoitettu ulkosuomalaisten vanhempien 
3-18-vuotiaille lapsille, joiden toinen tai molemmat huoltajat puhuvat äidinkielenään suomea.

OPETUKSEN PÄÄTAVOITTEET

1) Lasten aktiivisen ja passiivisen sanavaraston kartuttaminen. 
2) Lasten sosiaalisten vuorovaikutustaitojen kehittäminen.
3) Suomalaisen tapakulttuurin oppiminen suomenkielisessä ryhmässä. 

Lisäksi tutustutaan suomalaisen kalenterin juhlapyhiin, niiden taustoihin ja 
viettotapoihin. Tärkeää Suomi-koulussa on myös kohteliaiden käyttäytymistapojen 
opettelu; mm. kiittäminen, kauniisti pyytäminen ja tervehtiminen.

Suomi-koulun opetusryhmät vaihtelevat lukukausittain toimintaan osallistuvien lasten 
lukumäärän mukaan. Jos erilaisen kielitaidon  omaaville oppilaille ei voida muodostaa 
omia ryhmiä, pyritään oppilaiden erilaiset oppimistarpeet ottaa huomioon eriyttämällä 
opetusta.

KOULUN ARVOPOHJA 

1) Suomalainen identiteetti
Korostamme suomen kielen lisäksi suomalaisia perinteitä, kulttuuria, kansalliskieliä, 
tapoja, reiluutta, rehellisyyttä, tarkkuutta, lujaa tahtoa ja toisen huomioon ottamista. 
Vastuullisuus, oikeudenmukaisuus ja sisu kuuluvat myös suomalaiseen identiteettiin.

2) Kaksi- ja monikielisyys
Haluamme tukea oppilaita ymmärtämään kaksi- ja monikielisyyden edut ja tärkeyden, 
sekä hyödyntämään ja kartuttamaan tätä taitoa.

3) Suvaitsevaisuus ja tasa-arvo
Jokainen koulumme oppilas on arvokas yksilönä. Yksilöllisyys ja yhteisöllisyys kulkevat 
rinnakkain. On tärkeää, että kohtelemme toinen toisiamme niin kuin haluamme 
itseämme kohdeltavan.

4) Positiivinen minäkuva
Haluamme tukea oppilaan minäkuvan kehitystä positiiviseen suuntaan ja 
tavoitteenamme on opetus, jossa oppilas on aktiivinen toimija. Itsensä ja ympäristönsä 
kunnioittaminen on myös positiivisen minäkuvan tuote.
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5) Turvallisuus ja kotoisuus oppimisympäristössä
Haluamme luoda oppilaille oppimisympäristön, jossa voi turvallisesti ilmaista itseään ja 
samaistua toisiin suomen kieltä puhuviin. Haluamme luoda perheille ja lapsille palan 
Suomea ulkomailla.

6) Luovuus
Haluamme opettaa oppilaille luovuutta ja tutkivaa, uteliasta mieltä. Opetuksessa 
pyritään näkemään kokonaisuuksia ja vertailemaan asuinmaan ja Suomen tapoja ja 
tietoa. Haluamme tarjota suomen kielen elävänä ja värikkäänä oppilaillemme. 
Mahdollisuuksien mukaan hyödynnämme internettiä opetuksen tukena.

OPETUKSEN RYHMÄKOHTAISET TAVOITTEET

Leikkiryhmä (3-5-vuotiaat)

Leikkiryhmän suomen kielen opetuksen pääpaino on puhutussa kielessä. Tavoitteena 
on suomenkielisten leikkien, laulujen ja lorujen opettelu ja niiden tutuksi tuleminen. 
Oppilaille opetetaan myös suomenkielisiä sanoja kuvakirjojen avulla. Tavoitteena on, 
että oppilaat oppivat vuoden aikana neljä uutta suomenkielistä laulua ja leikkiä. 
Motorisia taitoja harjoitellaan askartelun ja kädentaitojen oppimisen muodoin. Näissä 
tehtävissä korostuvat tehtävänanto ja neuvojen vastaanottaminen suomeksi. Oppilaita 
rohkaistaan käyttämään suomen kieltä vertaisryhmässä.

Pienet -ryhmä  (6-8-vuotiaat)

Pienten ryhmän suomen kielen opetuksen pääpaino on puhutussa kielessä. Lasta 
rohkaistaan puhumaan suomen kieltä eri teemojen avulla. Sadut, lorut, laulut ja leikit 
kuuluvat jokaisen tunnin sisältöön ja ne pyritään sovittamaan päivän teemaan. 
Oppilaita opetetaan myös kirjoittamaan suomea. Kirjoitusharjoitukset ovat helppoja ja 
vastaavat suomen peruskoulun alkeisopetusta. Oppimisen ilo ja oman ilmaisun 
löytäminen suomeksi ovat koko vuoden tärkeimpiä tavoitteita. Oppilaita rohkaistaan 
puhumaan ja käyttämään suomen kieltä. Itseilmaisua ja omin sanoin kertomisen 
tärkeyttä painotetaan. Motorisia taitoja harjoitellaan askartelun ja kädentaitojen 
oppimisen muodoin. Näissä tehtävissä korostuvat myös tehtävänanto ja neuvojen 
vastaanottaminen suomeksi.
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Isot -ryhmä (9-12-vuotiaat)

Opetuksen tavoitteena on kartuttaa oppilaiden aktiivista ja passiivista sanavarastoa, 
tutustua suomalaiseen kulttuuriperimään ja tapoihin sekä oppia toimimaan ryhmässä 
muiden suomea puhuvien lasten ja nuorten kanssa. Opetuksessa painotetaan myös 
suomen kielen perusasioita, kuten kaksoisvokaalien ja -konsonanttien, lauseiden 
muodostamisen, sanojen taivuttamisen ja sanajärjestyksen opettelua. Isot-ryhmän 
kaikki oppilaat osaavat jo lukea ja kirjoittaa, joten suomen kielen harjoittelemista 
tehdään kaikilla seuraavilla osa-alueilla: puhuminen, lukeminen, kirjoittaminen, 
kielentuntemus ja puheviestintä. Isojen opetuksessa seurataan samaa, koko koulun 
yhteistä toiminta- ja teemakalenteria. Opetuksen tavoitteena on myös kannustaa 
oppilaita käyttämään suomea niin suullisesti kuin kirjallisesti.

Opetuskerran tuntijärjestys muodostuu seuraavasti:

½ h Kuulumisia + vanhan teeman kertaus ja uuteen teemaan johdatus
½ h Askartelu uuteen teemaan liittyen
½ h Isoilla suomenkielen harjoitus / pienillä leikki tai peli
½ h Ulkoilu (wc:ssä käynti ja eväiden syönti) 
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