
Suomi-koulut esittelyssä: 

Pariisin 
Suomi‐koulu 

 

Pariisin Suomikoulu tarjoaa suomen kielen 
täydentävää opetusta kotona opitun kielen tueksi. 
Oppilaaksi otetaan kolme vuotta täyttäneitä ja sitä 
vanhempia lapsia ja nuoria. Heidän suomen 
kielen taitonsa on oltava sellainen, että 
osallistuminen suomenkieliseen opetukseen ja toimintaan on mahdollista.  

Pariisin Suomi-koululla on oma opetussuunnitelma joka luokalle ja koulussa noudatetaan 
Suomen peruskoulun oppimääriä sovelletusti. Opetussuunnitelman pohjana on myönteinen 
käsitys oppilaasta aktiivisena osallistujana. Koulun perustavat arvot ovat luottamus, 
kunnioitus, suvaitsevaisuus ja turvallisuus. Kielten rikkaus nähdään tärkeänä ja jokainen 
oppilas etenee omien tavoitteidensa pohjalta onnistumisen elämyksiä saaden. Koulun 
ilmapiiri on kannustava ja positiivinen. 

Koulun tavoitteita ovat oppilaan itsetunnon vahvistaminen, suomen kielen ja sen oppimiseen 
kohdistuvan kiinnostuksen ylläpitäminen sekä opiskelutaitojen kehittäminen kutakin ikäkautta 
vastaavasti. Suomen kielen lisäksi perehdytään myös suomalaiseen kulttuuriin ja 
perinteisiin. Näihin liittyvät esimerkiksi kanteleen soitto ja suomalaiseen juhlaperinteeseen 
tutustuminen. Opetusta elävöittävät myös vierailijat; koululla on käynyt mm. Nuoret Luovat -
teatteriryhmä ja ilmaisutaidon opettaja. Koulussa järjestetään joka kevät teemapäivä, jonka 

aiheina ovat olleet mm. 
kananmuna, ensiapu, hampaat ja 
Suomen luonnonvaraiset eläimet. 

Koulua käydään 
keskiviikkoiltapäivisin reilun 
kahden tunnin ajan. Koulussa on 
seitsemän luokkaa: Puput, 
Kissanpojat, Oravat, Ilvekset, 
Koppelot, Norpat ja Suurpedot. 
Luokilla on 10-12 oppilasta ja 
pienet ryhmäkoot mahdollistavat 
sen, että opettajalla on aikaa 
jokaiselle oppilaalle. 



Nuorimpien oppilaiden 
ryhmissä (3–4 -vuotiaat 
Puput, 4–5 -vuotiaat 
Kissanpojat ja 5–6 -
vuotiaat Oravat) lapset 
oppivat suomen kieltä 
erilaisten toimintojen ja 
yhteisten leikkien avulla. 
Piirtäminen, satujen 
lukeminen ja musiikki 
ovat myös tärkeässä 
asemassa opetuksessa. 

Ilvesten (6–8 -vuotiaat), 
Koppeloiden (8–10 -
vuotiaat) ja Norppien 
(10–13 -vuotiaat) 
ryhmissä opetuksen 
tukena on luku- ja 
tehtäväkirjat. Lisäksi 
Koppeloissa ja Norpissa 
on tänä vuonna käyty 
läpi erinomaista Merja 
Sorsakiven laatimaa ja Suomi-koulujen tuki ry:n 
julkaisemaa Kynä ja paperi –opetuskokonaisuutta. 

Suurpetojen luokalla suoritetaan lukio-opintoja. Oppilaat valmistautuvat ranskalaisiin 
ylioppilaskirjoituksiin, joissa he osallistuvat suomi toisena tai kolmantena vieraana kielenä –
kokeeseen. Lukio-opinnot ovat mahdollisia myös ilan tutkintokoetta. 

Tänä vuonna Pariisin Suomi-koulu täyttää 40 vuotta. Koko  lukuvuosi on ollut vaiheikas ja 
tapahtumarikas. Syksyllä koulu joutui Pariisin koulu-uudistuksen myötä jakautumaan 
kahteen eri toimipisteeseen. Lokakuussa Suomi-koulun oppilaat pääsivät tapaamaan 
Suomen jalkapallomaajoukkuetta suurlähetyston kutsusta ja marraskuussa aktiiviset 
vanhemmat tenori Topi Lehtipuun johdolla järjestivät tukikonsertin Pariisin Suomi-koulun 
hyväksi. Maaliskuussa järjestetään toiset omat koulutuspäivät ja juhlavuosi huipentuu 
suurlähetystössä vietettäviin 40-vuotisjuhliin, joihin kutsutaan koulun entisiä ja nykyisiä 
opettajia sekä oppilaita perheineen. 

Pariisin Suomi-koulun toimintaa voi seurata myös osoitteessa 
http://suomikouluparis.wordpress.com/. 

 

 

Kuvassa erään teemapäivän tunnelmia 


