Finnish Programme at DIA Primary School
Finnish parents at Dubai International Academy (DIA) have taken the initiative with the
support of DIA to organize Finnish mother tongue classes for Finnish students. The classes
follow the Finnish curriculum and are integrated with DIA’s International Baccalaureate (IB)
curriculum. The classes are held for students in PYP (KG1-2 and Years 1-6).
The classes are held during the school day (7.30-14.30) when Islamic classes are being
held. The classes are held in small groups of 2-8 children giving the teacher time to focus on
each child individually. The children attend the lessons as follows:
- KG1-2: 1 x 50 minute lesson per week (as an After School Activity at 12.40-13.30)
- Years 1-6: 3 x 60 minute lessons per week
This activity is an extra paid-for activity. The total annual fee for the academic year will be
confirmed by the 31st of August of the academic year.
Should you wish to enroll your child or if you have any further questions please
contact:
Sari Saliba+ 971 56 2685 889, sari.saliba@gmail.com
Kimmo Kytösaari + 971 50 558 0713, kimmo.kytosaari@gmail.com or
info@finnishdiadubai.com, www.finnishdiadubai.com
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Äidinkielen opetusta Dubai International Academyn ala-asteella

Suomalaisilla lapsilla on nyt mahdollisuus opiskella omaa äidinkieltään Dubaissa
koulupäivän aikana!
Kesäkuussa 2012 perustetu rekisteröimätön suomalainen Finnish Programme at DIA yhdistys tarjoaa suomen kielen opetusta äidinkielenään suomea puhuville lapsille, joiden
toinen tai molemmat vanhemmat ovat suomen kansalaisia ja jotka ovat kirjoilla Dubai
International Academyssa (DIA). Äidinkielen opetusohjelma seuraa Suomen
opetushallituksen laatimia esiopetuksen ja perusopetuksen opetussuunnitelmien perusteita.
Opetustoiminta pohjautuu seuraaviin tekijöihin:
- opetusta tarjotaan kaikille Dubai International Academyssä PYP-ohjelmassa (luokat
KG1-2 ja luokat 1-6) kirjoilla oleville suomalaisille oppilaille
- oppitunnit pidetään DIAn tiloissa koulupäivän aikana klo 07.30-14.40
- PYP-ohjelma (KG-luokat): jokainen oppilas on oikeutettu yhteen (1) 50 minuutin oppituntiin
viikossa (ASA klo 12.40-13.30)
- PYP-ohjelma (luokat 1-6): jokainen oppilas on oikeutettu kolmeen (3) 60 minuutin
oppituntiin viikossa
- oppilaat jaetaan 2-8 oppilaan pienryhmiin luokkatasoittain
- opetusohjelmassa pyritään siihen, että oppilas seuraa syntymävuotensa mukaista opetusta
Suomessa
- oppilaan suomen kielen taito kartoitetaan lukuvuoden alussa ja opetus eriytetään taitotason
mukaan
- kaikki opetukseen liittyvä materiaali tilataan Suomesta.

Lisätietoja opetusohjelmasta:
Koordinaattori Sari Saliba p. +971 2685 889, sari.saliba@gmail.com
info@finnishdiadubai.com tai www.finnishdiadubai.com
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Finnish Programme at DIA Secondary School
Finnish parents at Dubai International Academy (DIA) have taken the initiative with
the support of DIA to organize Finnish mother tongue classes for Finnish students.
The classes follow the Finnish curriculum and are integrated with DIA’s International
Baccalaureate (IB) curriculum. The classes are held for students in MYP (Years 711) and Diploma Programme, (Language A Self Taught option only) (Years 1213).
The classes are held during the school day. The classes are held in small groups
of 2-8 children giving the teacher time to focus on each child individually. The
children attend the lessons as follows:
- MYP (Years 7-11): 2 x 47 minute lessons per week
- Diploma Programme (Years 12-13): tutoring as needed (Self study)
This activity is an extra paid-for activity. The total annual fee for the academic year
will be confirmed by the 31st of August of the academic year
Should you wish to enroll your child or if you have any further questions please
contact:
Sari Saliba+ 971 56 2685 889, sari.saliba@gmail.com
Kimmo Kytösaari + 971 50 558 0713, kimmo.kytosaari@gmail.com or
info@finnishdiadubai.com, www.finnishdiadubai.com
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Äidinkielen opetusta Dubai International Academyn yläasteella ja
IB-luokiossa

Suomalaisilla lapsilla on nyt mahdollisuus opiskella omaa äidinkieltään Dubaissa
koulupäivän aikana!
Kesäkuussa 2012 perustetu rekisteröimätön suomalainen Finnish Programme at DIA yhdistys tarjoaa suomen kielen opetusta äidinkielenään suomea puhuville lapsille, joiden
toinen tai molemmat vanhemmat ovat suomen kansalaisia ja jotka ovat kirjoilla Dubai
International Academyssa (DIA). Äidinkielen opetusohjelma seuraa Suomen
opetushallituksen laatimia esiopetuksen ja perusopetuksen opetussuunnitelmien perusteita.
Opetustoiminta pohjautuu seuraaviin tekijöihin:
- opetusta tarjotaan kaikille Dubai International Academyssä MYP-ohjelmassa (luokat
7-11) ja IB-lukiossa kirjoilla oleville suomalaisille oppilaille (vain A-kieli Self studyvaihtoehto) (luokat 12-13)
- oppitunnit pidetään DIAn tiloissa koulupäivän aikana klo 07.30-14.40 tai ASAna (After
School Activity)
- MYP-Ohjelma (luokat 7-11): jokainen oppilas on oikeutettu kahteen (2) 47 minuutin tuntiin- DP-ohjelma (luokat 12-13): oppilaalle pyritään järjestämään erikseen sovittava tutorointi
(Self study)
- oppilaat jaetaan 2-8 oppilaan pienryhmiin luokkatasoittain
- opetusohjelmassa pyritään siihen, että oppilas seuraa syntymävuotensa mukaista opetusta
Suomessa
- oppilaan suomen kielen taito kartoitetaan lukuvuoden alussa ja opetus eriytetään taitotason
mukaan
- kaikki opetukseen liittyvä materiaali tilataan Suomesta.
Lisätietoja opetusohjelmasta:
Koordinaattori Sari Saliba p. +971 2685 889, sari.saliba@gmail.com
info@finnishdiadubai.com tai www.finnishdiadubai.com
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