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L1 Ajattelu ja oppimaan oppiminen
Kirjasarjan monipuoliset aihepiirit sekä niiden pohtiminen auttavat oppilasta tarkastelemaan
maailmaa ja sen ilmiöitä eri näkökulmista. Oppilaalla on mahdollisuus vaikuttaa omaan opiskeluunsa tekstien ja työtapojen valinnan kautta. Opiskeluvinkit ja itsearviointi esittelevät erilaisia
oppimisstrategioita ja auttavat oppilasta löytämään itselleen sopivia tapoja opiskella ja kehittää kielitaitoaan omista lähtökohdistaan. Erilaiset tekstit antavat mahdollisuuden valita aiheita
oman mielenkiinnon mukaan, ja rakenteiden opiskelussa oppilasta aktivoidaan muodostamaan
itse sääntöjä. Tiedonetsintä ja projektityöt puolestaan harjoittavat ongelmanratkaisutaitoja.

L2 Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu
Kielen opiskelun avulla opitaan ymmärtämään englanninkielisten maiden kulttuureja, ja äänitetty materiaali tutustuttaa kielen eri variantteihin. Kirjan tekstit kertovat ihmisten elämästä eri
puolilla maailmaa, jolloin oppilas saa tietoa muista kulttuureista ja oppii arvostamaan erilaisia
tapoja elää. Maantuntemusosiot antavat yksityiskohtaisempaa tietoa englanninkielisistä maista.
Vuorovaikutuksessa kiinnitetään huomiota kulttuurieroihin, ja oppilasta rohkaistaan ilmaisemaan itseään sekä suullisesti että kirjallisesti erilaisten tehtävätyyppien avulla.
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L3 Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot
Kirjasarjan aihepiirit ja harjoitukset rohkaisevat oppilasta olemaan aktiivinen ja harjoittelemaan
arjessa tarvittavia kommunikaatiotaitoja. Kulttuurierojen tiedostamisen myötä oppilas saa välineitä toimia myös monikulttuurisessa ympäristössä. Opiskeluaiheiden ja työtapojen valinnaisuus
harjoittaa ottamaan vastuuta omasta opiskelusta.

L4 Monilukutaito
Kirjasarjassa on runsaasti erilaisia tekstityyppejä – dialogeja, blogeja, asiatekstejä, tarinoita,
kirjallisuusotteita, sarjakuvia, haastatteluja – jotka harjaannuttavat oppilaan kykyä hankkia ja
arvioida tietoa. Ilmiöitä tarkastellaan myös kuvien ja graafien avulla. Oppilaat etsivät ja tuottavat
tietoa erilaisissa muodoissa.

L5 Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen
Kirjasarjassa on monipuolinen sähköinen materiaali sekä mahdollisuus käyttää digikirjaa. Tietoja viestintäteknologiaa käytetään tiedonhankinnassa, tiedon jakamisessa sekä kirjallisessa ja
suullisessa viestinnässä.

L6 Työelämätaidot ja yrittäjyys
Eriyttävä materiaali auttaa jokaista oppilasta kehittämään kielitaitoaan, tekemään parhaansa
ja saamaan onnistumisen kokemuksia. Runsas pari- ja ryhmätyöskentely kannustaa oppilasta
vastuulliseen ja tavoitteelliseen työskentelyyn yhdessä muiden oppilaiden kanssa. Itse- ja vertaisarviointi puolestaan ohjaa oppilasta asettamaan tavoitteita omalle oppimiselle, antamaan
rakentavaa palautetta sekä harjoittelemaan oppimisstrategioita, joiden avulla omat tavoitteet on
mahdollista saavuttaa. Samalla oppilas kehittää elinikäiseen oppimisen edellyttämiä taitoja.

L7 Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen
Oppilasta ohjataan oman opiskelunsa suunnitteluun, toteuttamiseen ja arviointiin. Kirjasarjan
aihepiireihin kuuluvat kestävä kehitys, yhdenvertaisuus ja kulttuurienvälisen ymmärryksen lisääminen. Oppilasta rohkaistaan pohtimaan omia valintojaan ja niiden seurauksia sekä itsensä että
muiden kannalta. Oppilas harjoittelee kielen opiskelussa rakentavaa vuorovaikutusta ja oppii
samalla arvostamaan muidenkin näkökulmia.

