Osaamistavoitteet: Esitelmä / esitys
A2
Opiskelija osaa esitellä aiheensa lyhyesti ja systemaattisesti käyttämällä yksinkertaisia
ilmauksia ja perusrakenteita.
Osaa käyttää yksinkertaista sanastoa ja keskeisiä termejä suhteellisen oikein ja pääosin
ymmärrettävästi.
Osaa puhua riittävän sujuvasti ja ainakin osittain vapaasti tukisanojen avulla sekä
käyttää katsekontaktia satunnaisesti.
Osaa reagoida yksinkertaisiin kysymyksiin.
B1
Opiskelija osaa esitellä aiheensa hyvin jäsenneltynä käyttämällä luontevasti erilaisia,
myös erityisalaan kuuluvia ilmauksia.
Osaa mainita etuja ja haittoja sekä vertailla niitä toisiinsa.
Osaa puhua pääosin oikein ja ymmärrettävästi, suhteellisen sujuvasti ja enimmäkseen
vapaasti tukisanojen avulla.
Osaa käyttää jossain määrin elekieltä ja ottaa yleisöön katsekontaktia.
Osaa kehottaa yleisöä esittämään kysymyksiä ja osaa vastata niihin lyhyesti.
B2
Opiskelija osaa esitellä aiheensa kattavasti ja sisällöllisesti hyvin jäsenneltynä
käyttämällä laajasti erilaisia, myös erityisalaan kuuluvia ilmauksia ja monimutkaisia
lauserakenteita.
Osaa kuvailla syitä ja seurauksia, ottaa kantaa ja perustella oman mielipiteensä.
Osaa siirtyä sujuvasti asiasta toiseen ja ilmaista asiayhteyksiä.
Osaa puhua ymmärrettävästi, sujuvasti ja vapaasti tukisanojen avulla luonnollisella
puhenopeudella ja sopivalla äänenvoimakkuudella. Ilmeet ja eleet tukevat esitystä.
Osaa korjata itse virheitä, tehdä kysymyksiä ja vastata yksityiskohtaisesti
kysymyksiin.
Osaa kehottaa yleisöä esittämään kysymyksiä ja vastata niihin lyhyesti.
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Osaamistavoitteet: Työhaastattelu
A2
Opiskelija osaa kertoa lyhyessä työhaastattelussa itsestään, koulutuksestaan ja
työkokemuksestaan käyttäen harjoiteltuja yksinkertaisia ilmauksia ja sanontoja sekä
perusrakenteita.
Osaa ilmaista itsensä ymmärrettävästi lyhyitä puheenvuoroja käyttäen. Viestinnän
katkonaisuutta ja uudelleenmuotoiluja esiintyy usein.
Osaa käyttää yksinkertaisia nonverbaalisia keinoja ja reagoida haastattelutilanteessa
sekä hallitsee yksinkertaisia tervehdyksiä ja puhuttelumuotoja.
Osaa esittää lyhyitä kysymyksiä, reagoida yksinkertaisiin kysymyksiin ja toteamuksiin
sekä ilmaista, pysyykö keskustelussa mukana.
B1
Opiskelija osaa riittävän sanavaraston avulla antaa perustietoja itsestään,
koulutuksestaan, henkilökohtaisista mielenkiinnon kohteistaan ja suunnitelmistaan.
Osaa ilmaista ammattiin ja työhön liittyviä asioita ymmärrettävästi (työkokemus,
työtehtävien ja työpaikan kuvailu), osaa käyttää myös kiertoilmauksia.
Osaa käyttää kielioppirakenteita suhteellisen hyvin ja virheistä huolimatta viesti tulee
selväksi.
Osaa käyttää tilanteeseen sopivaa puhenopeutta ja ilmaista itsensä ymmärrettävästi,
tunnistaa rekisterieroja ja tilanteeseen sopivia tervehdys- ja puhuttelumuotoja.
Osaa käyttää nonverbaaleja viestintäkeinoja ja idiomeja, joskaan ei aina
systemaattisesti.
Osoittaa ajoittain aloitteellisuutta keskustelussa, osaa kysyä ja vastata tilanteen
edellyttämällä tavalla ja reagoida jossain määrin rutiinista poikkeaviin tilanteisiin.
Ymmärtää omaan alaan liittyviä asioita hyvin, kun keskustelukumppani puhuu
selkeästi ja välttää vaikeita idiomaattisia ilmauksia.
B2
Opiskelija osaa laajan sanavaraston avulla antaa yksityiskohtaisia tietoja itsestään,
koulutuksestaan, henkilökohtaisista mielenkiinnon kohteistaan ja suunnitelmistaan.
Ymmärtää vaativiakin ammattiin ja omaan erityisalaan liittyviä asioita ja osaa kertoa
niistä myös itse.
Osaa käyttää kielioppirakenteita pääosin oikein ja korjata yleensä virheitä itse.
Osaa puhua sujuvasti ja niin selkeästi, että ymmärtäminen ei vaikeudu.
Hallitsee pääosin rekisterierot ja käyttää tilanteeseen sopivia tervehdys- ja
puhuttelumuotoja, osoittaa mielenkiintoa elekielellä ja verbaalisten reaktioiden avulla.
Osaa keskustella asianmukaisesti tutusta aiheesta käyttäen sopivasti sanoja ja
sanontoja, ottaa kantaa, johdatella keskustelua eteenpäin ja esittää oman mielipiteensä.
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Osaamistavoitteet: Lukujen ja tilastotietojen esitteleminen
Kaaviokuvan, graafisen esityksen tai taulukon kuvaus
A2
Opiskelija osaa kuvata lyhyin lausein kaaviokuvan (graafisen esityksen tai taulukon)
yksittäisiä tietoja ja arvoja sekä yksinkertaisia asiakokonaisuuksia.
Osaa käyttää perussanastoa ja -rakenteita riittävän oikein, ymmärrettävästi ja
sujuvasti.
Osaa kuvata järjestyksiä, käyttää lukusanoja sekä verrata yksittäisiä lukuja toisiinsa.
Osaa reagoida yksinkertaisiin kysymyksiin.
B1
Opiskelija osaa kuvata ja kommentoida kaaviokuvan (graafisen esityksen tai taulukon)
yksittäisiä tietoja ja arvoja sekä keskeistä sisältöä.
Osaa käyttää tilanteeseen sopivia rakenteita ja puhua pääsääntöisesti oikein,
ymmärrettävästi ja sujuvasti.
Osaa käyttää keskeistä, myös erityiskielistä sanastoa ja hallitsee riittävästi tekstilajille
tyypillisiä erilaisia sanontoja.
Osaa selittää tärkeät käsitteet kohdekielellä.
Osaa kuvata, selittää ja kommentoida ennustearvoja ja tulevaa kehitystä.
Osaa vastata lyhyesti kysymyksiin.
B2
Opiskelija osaa kuvata kaaviokuvan (graafisen esityksen tai taulukon) keskeisen
sisällön oikein, yksityiskohtaisesti, systemaattisesti ja sujuvasti sekä korostaa
erityispiirteitä ja asioiden yhteyksiä.
Osaa käyttää vaativia rakenteita ja hallitsee riittävän laajasti erityiskieltä ja tekstilajille
tyypillisiä erilaisia sanontoja.
Osaa selittää tärkeät käsitteet kohdekielellä sekä kuvata ja kommentoida järjestyksiä ja
tulevaa kehitystä.
Osaa vastata vaativiin kysymyksiin.
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