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1. Koulun työn perusta

1.1 Arvoperusta

Helsingin kouluissa

– jokaisella on oikeus hyvään oppimiseen ja oppijana kehittymiseen sekä ihmisenä kasvamiseen ja
sivistymiseen

– toimitaan demokraattisesti niin, että jokaisella on mahdollisuus kasvaa vastuullisena yhteisön
jäsenenä ja vaikuttaa yhteisiin asioihin

– edistetään tasaarvoa, kunnioitetaan jokaisen ihmisarvoa ja pidetään yhdessä huolta ystävällises
tä ilmapiiristä, turvallisuudesta ja hyvinvoinnista

– arvostetaan suomalaista kulttuuria ja jokaisen omaa kulttuuritaustaa sekä edistetään kulttuurien
välistä vuorovaikutusta

– ei sallita minkäänlaista väkivaltaa, syrjintää tai rasismia

– sitoudutaan kestävään kehitykseen ja kasvetaan ottamaan vastuuta ympäristöstä ja tulevaisuudes
ta

1.2 Koulun toimintaajatus

Vartiokylän viestintäpainotteisella yläasteella opitaan perustaidot ja –tiedot yhdessä toimien ja yksilölliset

erot huomioiden. Myönteinen ja vastuullinen oppimisympäristö syntyy oppilaiden, opettajien ja kotien yhteis

työnä.

1.3 Koulun kasvatus ja oppimistavoitteet

Vartiokylän yläaste:

§  tarjoaa oppilaille turvallisen, yhteisiä elämyksiä ja myönteisiä kokemuksia antavan työympäris

tön

§  tukee oppilaiden kasvua terveen itsetunnon omaaviksi, aktiivisiksi yhteiskunnan jäseniksi

§  kasvattaa omaaloitteisia ja valveutuneita sekä erilaisuutta ja erilaisia mielipiteitä kunnioittavia

kansalaisia

§  opettaa oppilaita arvostamaan ja arvioimaan omaa oppimistaan ja luottamaan kykyihinsä

§  pyrkii antamaan vankan perustan yleissivistykselle ja hyvät lähtökohdat elämän tarpeisiin
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2. Opetuksen toteuttaminen

2.1 Oppimiskäsitys

Helsingin kouluissa opetus perustuu oppimiskäsitykseen, jonka mukaan oppiminen on tavoitteellista
opiskelua opettajan ohjauksessa ja vuorovaikutuksessa toisten oppijoiden, opettajan ja ympäristön
kanssa. Oppiminen on aktiivinen ja päämääräsuuntautunut, ongelmanratkaisua sisältävä prosessi.
Uuden oppiminen edellyttää tietojen ja taitojen liittämistä aikaisemmin opittuun. Omatoiminen ja
kriittinen tiedonhankinta, opitun jäsentäminen ja hyödyntäminen sekä tiedon rakentaminen yhdessä
toisten kanssa ovat oppimisen keskeisiä osaalueita. Oppimisen kautta syntyy kulttuurinen osalli
suus.

Oppiminen on kokonaisvaltaista ja siihen vaikuttavat olennaisesti elämykset ja tunteet. Oppimisen
ilo, kannustava palaute, myönteiset kokemukset ja vuorovaikutteisuus ovat tärkeitä oppilaan myön
teisen minäkuvan kehittymiselle. Oppimisen taitoja kehittämällä luodaan pohja koko elämän kestä
välle oppimiselle.

Hyvän oppimisen tärkeä edellytys on hyvä opetus.

Koulussamme korostetaan oppilaan oman työnteon merkitystä oppimisessa ja pyritään huomioimaan oppijat

yksilöinä. Hyvään oppimiseen vaikuttaa hyvän opetuksen lisäksi oppilaan oma aktiivinen ja pitkäjänteinen

toiminta.

2.2 Oppimisympäristö ja toimintakulttuuri

Helsingin peruskouluissa oppimisympäristö koostuu fyysisistä, psyykkisistä, sosiaalisista ja peda
gogisista rakenteista. Koulun toimintakulttuuri vaikuttaa oppimisympäristön rakenteisiin, erityisesti
pedagogisiin käytäntöihin. Koulun aikuisten ja oppilaiden vuorovaikutussuhteet ovat olennainen
osa koulun toimintakulttuuria. Tärkeää on se, miten aikuinen kohtaa oppilaan ja miten oppilas tulee
kuulluksi.

Hyvä oppimisympäristö tukee oppilaan kasvua, oppimista ja itseohjautuvuutta sekä antaa mahdolli
suuden oman toiminnan arviointiin. Se ottaa huomioon erilaiset oppijat ja oppimisen tavat, innos
taa ja kannustaa oppimiseen sekä tarjoaa haasteita kasvulle ja kehittymiselle. Erityistä huomiota
kiinnitetään oppimisen esteiden ja oppimisvaikeuksien varhaiseen tunnistamiseen ja niihin puuttu
miseen. Oppimisympäristön tulee olla turvallinen ja ilmapiiriltään ystävällinen sekä edistää oppi
laan osallisuutta ja hyvinvointia. Oppimisympäristön turvallisuutta vaarantaviin asioihin puututaan
heti.

Opetuksessa hyödynnetään koulun ulkopuolisia oppimisympäristöjä, erityisesti Helsingin monipuo
lisia mahdollisuuksia.

Vastuu oppimisympäristön kehittämisestä on koulun henkilöstöllä. Oppilaat ovat mukana oppi
misympäristön suunnittelussa ikäkautensa edellytysten mukaisesti. Yhteistyö kotien kanssa on tär
keä osa turvallista ja hyvää oppimisympäristöä ja sen kehittämistä.
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Vartiokylän yläasteen toimintakulttuuria määrittävät koulun järjestyssäännöt. Koulun juhlien, tapahtumien ja

teemapäivien järjestämisestä huolehtivat erilaiset vastuuryhmät.

Koulun kirjasto pyrkii tukemaan koko koulun toimintaa. Oppilaita kannustetaan käyttämään monipuolisesti

koulun audiovisuaalisia laitteita.

Fyysinen oppimisympäristö

Koulu on toiminut vuodesta 1963. Luokkatiloista viimeksi on uudistettu luonnontieteisiin ja viestintään liittyviä

tiloja. Monissa muissakin luokissa on pyritty eri tavoin siihen, että koulu tuntuisi jokaiselle omalta ja viihtyisäl

tä työympäristöltä. Käytävillä on jatkuvasti vaihtuvia oppilastöiden näyttelyitä.

Koulun lähellä olevat luontokohteet tarjoavat mahdollisuuksia elämykselliseen opiskeluun. Hyvät liikenneyh

teydet takaavat vaivattomat mahdollisuudet tehdä tutustumiskäyntejä ja retkiä eri puolille Helsinkiä.

Psyykkinen ja sosiaalinen oppimisympäristö

Hyvän oppimisympäristön lähtökohtana pidämme koulussamme yhteisiä arvoja. Näitä ovat rehellisyys, itsen

sä tunteminen ja hyväksyminen, oikeudenmukaisuus, terveys, perhe ja ystävyys. Näiden arvojen pohjalta

pyrimme opettamaan ja tukemaan oppimista niin arkisessa aherruksessa kuin myös kouluelämään kuuluvis

sa juhlissa.

Koulussamme pyritään avoimeen, rohkaisevaan ja myönteiseen ilmapiiriin opettajien ja oppilaiden yhteistyöl

lä ja erilaisilla teemapäivillä ja tapahtumilla sekä yhteisillä juhlilla.

Vartiokylän yläasteella kodin ja koulun välistä yhteistyötä ja sujuvaa tiedonkulkua pidetään tärkeänä. Huolta

jien tapaamiset, teemaillat sekä erilaiset kyselyt ja tiedotteet tukevat tätä yhteistyötä.

Koulussamme turvallisuutta vaarantaviin tekijöihin puututaan heti sekä tehdään ennaltaehkäisevää työtä

turvallisen ilmapiirin ylläpitämiseksi. Koulumme Quest–koulutetut opettajat soveltavat oppejaan käytännön

työssä. Vertaissovittelukoulutuksen saaneet oppilaat ja opettajat voivat käyttää sovittelua erilaisten ongelma

tilanteiden ratkaisemiseksi.
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Pedagoginen oppimisympäristö

Vartiokylän yläasteella pyritään löytämään jokaisen oppilaan tavat ja vahvuudet oppia ja opiskella. Tätä ta

voitetta tukevat monipuoliset opetusmenetelmät ja jatkuva henkilökohtainen arviointi. Opetus tarjoaa mahdol

lisuuksia oivaltamiseen ja itseohjautuvaan oppimisprosessiin sekä herättelee oppilaan uteliaisuutta. Opettaja

ohjaa ja kannustaa oppilasta ja asettaa hänelle selkeitä tavoitteita. Oppilaat oppivat huolehtimaan velvolli

suuksistaan ja tekemään töitä oppimisensa eteen.

Oman äidinkielen opetus

 Koulu tiedottaa oppilaille ja huoltajille mahdollisuudesta osallistua kaupungin järjestämään maahanmuuttaji

en äidinkielenopetukseen. Opetuksessa noudatetaan kunnallisia maahanmuuttajien äidinkielen opetuksen

suunnitelmia, jotka löytyvät koulunkansliasta.

2.3 Työtavat

Helsingissä koulun työtapojen kautta toteutetaan ja vahvistetaan koulun arvoja ja perustehtävää.
Tärkeitä ovat oppimaan oppimisen taidot sekä yhteistyö ja vuorovaikutustaidot. Opettaja valitsee
työtavat siten, että ne tukevat monipuolisesti tietojen ja taitojen oppimista, oppilaan kehittymistä
oppijana sekä antavat mahdollisuuksia kasvuun yhteisön jäsenenä. Opetuksessa käytetään eri oppi
aineille ominaisia, monipuolisia työtapoja ja painotetaan tutkivaa, toiminnallista ja ongelmaläh
töistä työskentelyä. Opetuksessa hyödynnetään tieto ja viestintätekniikkaa.

Työtapojen valinnassa otetaan huomioon yksilölliset kehityserot, oppilaiden taustat ja erilaiset ta
vat oppia. Oppilaalla on mahdollisuus elämykselliseen ja ikäkaudelle ominaiseen luovaan toimin
taan sekä leikkiin. Työtavat tukevat jokaisen oppilaan osallisuutta oman elämän ja ympäristön vas
tuulliseen rakentamiseen.

Työtapojen valinnalla tuetaan työskentelylle asetettujen tavoitteiden saavuttamista. Työskentelylle
asetetut tavoitteet määritellään oppilaan arvioinnin kohdassa.

Vartiokylän yläasteella opettaja valitsee työtavat huomioiden sekä koko ryhmän että yksittäisten oppilaiden

oppimisen ja työskentelyn.

Oppilaat ja opettajat toteuttavat yhdessä opetukseen keskeisesti liittyviä erilaisia projekteja, teemaviikkoja,

tapahtumia ja juhlia.

Koulussa on mediakasvatuksessa tarvittavia työtiloja ja laitteita, joita hyödynnetään opetuksessa mahdolli

suuksien mukaan.
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2.4 Oppilaiden osallisuus

Helsingin kouluissa osallisuuden vahvistaminen on demokratian toteutumisen edellytys. Helsingissä
kehitetään erityisesti oppilaiden osallisuutta ja osallisuuden kautta tuetaan hyvää oppimista, ihmi
seksi ja vastuulliseksi yhteiskunnan jäseneksi kasvamista.

Oppilaiden osallisuudella tarkoitetaan sellaista toimintaa, jossa lapset ja nuoret asettavat tavoittei
ta, keskustelevat ja pohtivat eri ratkaisuja sekä tekevät päätöksiä ja kantavat vastuun tekemisistään.
Toiminta tarjoaa osallisuuden kokemuksen kaikille lapsille ja nuorille. Oppilailla on mahdollisuus
vaikuttaa yhteisiin asioihin ja saada aikaan muutosta elinympäristössään. Oppilaskuntien toiminta
on tärkeä osa demokraattista toimintakulttuuria. Oppilaskuntatoiminta kehittää oppilaiden val
miuksia toimia omien ryhmiensä edustajina ja harjaantua neuvotteluun perustuvaan yhteistoimin
taan.

Oppilaat, opettajat ja muu henkilökunta muodostavat yhdessä työyhteisömme, ja jokaisen osuus näkyy koko

yhteisön toiminnassa.

Vastuun ottaminen, yhteistyökyky ja työviihtyvyys ovat tärkeitä koko työyhteisölle. Näitä ja erilaisia vuorovai

kutustaitoja opetellaan ja harjoitellaan koulun jokaisen työpäivän aikana eri yhteyksissä ja osana koulupäivän

arkirutiineja.

Oppilailla on mahdollisuus kehittää yhteiskunnallisia ja demokraattisia taitojaan osallistumalla oppilaskunta

ja tukioppilastoimintaan. Tavoitteena on perehdyttää heitä yhteiskunnalliseen päätöksentekoon sekä tukea

kansalaistaitojen oppimista.

Oppilaskunnan hallitus koostuu luokkien valitsemista edustajista. Hallitus kokoontuu kerran kuukaudessa

oppilaskunnan ohjaajan johdolla. Koulu on mukana Hesan Nuorten Ääni projektissa, jolla pyritään kouluym

päristön kohentamiseen. Oppilaskunnan hallitus käsittelee luokilta tulleet ehdotukset ja valitsee niistä yhden,

johon haetaan avustusta.

Koulun johtokunnassa on kaksi oppilaskunnan jäsentä. Nuorisotalo tukee ja kouluttaa oppilaskunnan edusta

jia päätöksentekoprosessissa.

Oppilaiden toivotaan myös aktiivisesti osallistuvan erilaisten yhteisten projektien, teemapäivien ja juhlien

suunnitteluun ja toteuttamiseen. Tarkoituksena on tunnistaa omat voimavaransa ja oppia vaikuttamaan koko

kouluyhteisön kehitykseen sekä samalla löytää paikkansa yhteisön jäsenenä.
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3. Opetuksen rakenne ja opetusjärjestelyt

3.1 Tuntijako

Helsingissä noudatetaan yhtenäistä tuntijakoa, joka perustuu valtioneuvoston asetukseen (1435 /
2001) ja kunnan linjaukseen. Valtioneuvosto on päättänyt oppiainekohtaisista vähimmäistuntimää
ristä perusopetuksen sisällä. Helsingissä on lisäksi määritelty toisen ja kuudennen luokan jälkeiset
vähimmäistuntikertymät.

Vuosiluokittainen tuntijako päätetään koulukohtaisessa opetussuunnitelmassa valtioneuvoston ase
tuksen ja Helsingin peruskoulujen yhteisen tuntijaon pohjalta.
Oppilaan vuosiluokittaiset vähimmäistuntimäärät ovat:
vuosiluokilla 12 vähintään 19 vuosiviikkotuntia
vuosiluokilla 34 vähintään 23 vuosiviikkotuntia
vuosiluokilla 56 vähintään 24 vuosiviikkotuntia
vuosiluokilla 79 vähintään 30 vuosiviikkotuntia

Taito ja taideaineiden välyksen kokonaistuntikertymästä (12 vvt) on sijoitettu yksi vuosiviikkotunti
vuosiluokille 79. Tunti tulee käyttää opetussuunnitelman perusteissa määriteltävien aihekokonai
suuksien, erityisesti viestintä ja ilmaisukasvatuksen toteuttamiseen oppiaineiden välisenä yhteis
työnä.

Uusi tuntijako otetaan käyttöön portaittain uuden opetussuunnitelman kanssa.

Vartiokylän yläasteella taito ja taideaineiden välystunti käytetään kuvataiteeseen ja musiikkiin.
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Vartiokylän yläasteen tuntijako

Y= YLEINEN
L= MATEMAATTISLUONNONTIETEELLINEN
V= VIESTINTÄ

YHTEISET AINEET:

AINE 7 7 7 8 8 8 9 9 9
Y L V Y L V Y L V

ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS 3 3 5 3 3 3 3 3 3
AKIELI 2 2 2 3 3 3 3 3 3
B1KIELI 2 2 2 2 2 2 2 2 2
MATEMATIIKKA 3 4 3 3 4 3 4 4 4
FYSIIKKA/KEMIA 2 2 2 3 3 3 2 3 2
BIOLOGIA/MAANTIETO 2 2.5  2 2 2.5  2 3 3 3
USKONTO/ET 1 1 1 1 1 1 1 1 1
HISTORIA/YHTEISKUNTAOPPI  2 2 2 2 2 2 3 3 3

MUSIIKKI 1 1 1 1 1 1   
KUVATAIDE 2 2 2 1 1 1   
TERVEYSTIETO 1 1 1 1 1 1 1 1 1
LIIKUNTA 2 2 2 2 2 2 2 2 2
KOTITALOUS 3 3 3      
KÄSITYÖ 3 3 3      
OPPILAAN OHJAUS 1 1 1    1 1 1

VALINNAISAINEET    6 6 6 6 6 6
30  31,5  32 30  31,5  30 31  32  31

VALINNAINEN AKIELI 2 2 2 3 3 3 3 3 3

VALINNAISAINEET:

AINE 8 9
VALINNAINEN A2KIELI: ENGLANTI/SAKSA 3 3
B2KIELI: RANSKA/SAKSA 2 2
ERÄTAIDOT 2 2
KOTITALOUS 2 2
KUVATAIDE 2 2
MUSIIKKI 2 2
LIIKUNTA 2 2
MATEMATIIKKA 2 2
TEKNINEN TYÖ 2/4  2/4
TEKSTIILITYÖ 2/4  2/4
TIETOTEKNIIKKA 2 2
VIESTINTÄ 2 2

VIESTINTÄLUOKALLA OVAT VIESTINTÄ JA TIETOTEKNIIKKA PAKOLLISINA
VALINNAISAINEINA
MATEMAATTISLUONNONTIETEELLISELLA LUOKALLA ON TIETOTEKNIIKKA PAKOLLISENA
VALINNAISAINEENA
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3.2 Kieliohjelma

Helsingin peruskouluissa Akielen opetus aloitetaan kolmannelta vuosiluokalta. Vapaaehtoisen A 
kielen opetus aloitetaan neljänneltä vuosiluokalta. Vapaaehtoisen Akielen opetuksessa tulee saa
vuttaa kuudennen vuosiluokan loppuun mennessä sama taso kuin kolmannelta luokalta alkavassa
Akielessä.

Jokainen peruskoulua käyvä oppilas aloittaa englannin opiskelun joko Akielenä tai vapaaehtoisena
Akielenä. Tämä merkitsee, että niiden oppilaiden, jotka valitsevat kolmannelta vuosiluokalta alka
vaksi Akieleksi jonkin muun kuin englannin kielen, tulee ottaa opintoohjelmaansa neljänneltä luo
kalta alkavana Akielenä englanti.

Vieraskielistä opetusta ja kielikylpyopetusta antavilla luokilla koulun opetuskielen mukaisen äidin
kielen ja kirjallisuuden vähimmäistuntimäärät ovat vuosiluokittain seuraavat:
12, yhteensä vähintään 4 vuosiviikkotuntia
36, yhteensä vähintään 16 vuosiviikkotuntia
79, yhteensä vähintään 9 vuosiviikkotuntia

Uuden kieliohjelman mukainen opetus alkaa 1.8.2004.

Vartiokylän yläasteen koulun kieliohjelma:

A1kieli englanti, ruotsi, saksa

A2kieli englanti, ruotsi, saksa

B1kieli ruotsi

B2kieli saksa, ranska

3.3 Koulun painotukset

Vartiokylän yläasteen koulussa painotetaan viestintää kaikissa oppiaineissa. Tavoitteena on ilmaisu ja vies

tintätaitojen monipuolinen kehittäminen.

Koulussa on jokaisella luokkaasteella soveltuvuuskokeiden pohjalta valitut viestintä ja matemaattis

luonnontieteelliset luokat.

Viestintä oppiaineena jakautuu puhumiseen, kirjoittamiseen, videoilmaisuun ja lehdentekoon. Oppiainekoh

taisessa opetussuunnitelmassa tavoitteena on koko yläasteen ajan jatkuva paneutuminen viestintään.

Matematiikkaan ja luonnontieteisiin painottuvalla luokalla (ns. lumaluokka) painotetaan matematiikassa ma

temaattista ajattelua ja asioiden täsmällistä esittämistä. Luonnontieteissä opastetaan oppilasta luonnontie

teelliseen ajatteluun, tutkimukseen ja työtapoihin.
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3.4 Oppilaaksiotto

Ensisijaiset oppilaaksioton yleiset periaatteet

Oppilaalla on ensisijainen oikeus käydä sitä koulua, jonka lautakunnan vahvistamalla oppilaaksiot
toalueella hän asuu.

Kaikilla ulkokuntalaisilla oppilailla, jotka asuvat Helsingissä, on oikeus päästä Helsingin kaupun
gin järjestämään perusopetukseen.

Yhtäläinen oikeus oman oppilaaksiottoalueen kouluun on myös koulunsa vuotta ennen oppivelvolli
suusikää aloittavalla lapsella, joka on saanut koulunkäyntioikeuden perusopetuslain 27§:n nojalla
siinä mainittujen tutkimusten perusteella.

Oppilaalla on ensisijainen oikeus päästä muuhun lähimpään, tarkoituksenmukaiseen kouluun, jos:
1. oppilas ei voi jatkaa koulussa aikaisemmin opiskelemaansa vieraan kielen tai toisen kotimaisen
kielen opiskelua
2. koulu ei ole oppilaan terveydentilaan liittyvän syyn takia hänelle sovelias.

Ulkokuntakuntalaisilla oppilailla, joiden asuinkunta on tehnyt ensisijaista koulunkäyntiä koskevan
sopimuksen Helsingin kaupungin kanssa, on oikeus päästä Helsingin kaupungin järjestämään pe
rusopetukseen.

Oppilaaksiotto soveltuvuuskoeluokille

Oppilas voi Helsingissä hakeutua soveltuvuuskoeluokalle asuinpaikasta riippumatta. Soveltuvuuskokeet

laaditaan opetusviraston ja soveltuvuuskoetta käyttävien koulujen yhteistyönä. Samaa painotusta tarjoavat

koulut käyttävät samaa soveltuvuuskoetta. Oppilas otetaan huomioon kaikkien samaa painotusta tarjoavien

koulujen oppilaaksiotossa. Vartiokylän yläasteella järjestetään soveltuvuuskokeet viestintäluokalle ja mate

maattisluonnontieteelliselle luokalle.

Toissijaiset oppilaaksioton yleiset periaatteet

Jos koulussa on tilaa ensisijaisen oppilaaksioton jälkeen, voidaan jäljellä olevat paikat täyttää tois
sijaisessa oppilaaksiotossa yhdenvertaisin valintaperustein.

Toissijaisessa perusopetuslain 28§:n 2 momenttiin perustuvassa oppilaaksiotossa noudatetaan alla
lueteltuja periaatteita

– Helsingin omissa kouluissa järjestettyyn perusopetukseen otetaan ensisijaisesti Helsingissä asu
via lapsia. Periaatetta noudatetaan kaikessa toissijaisessa oppilaaksiotossa.

– Harvinaisten kolmannelta vuosiluokalta alkavien Akielten ja B englannin opetuksen perusteella
kouluun hakeutuvalla oppilaalla on oikeus päästä lähimpään tarkoituksenmukaiseen kouluun.
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Suomenkielisten peruskoulujen oppilaaksioton yhteiset toissijaiset valintaperusteet

Jos koulussa on tilaa ensisijaisen ja toissijaisen yleisen periaatteen oppilaaksi oton jälkeen, nouda
tetaan Helsingin suomenkielisten peruskoulujen yhteisiä toissijaisia oppilaaksioton valintaperustei
ta seuraavassa järjestyksessä:

Sisaruus; oppilaalla on sisaruksia kyseisessä koulussa
a) Jatkuvuus esiopetuksesta, poikkeuksena starttiluokkien oppilaat; täsmennetään alueellisessa esi
ja alkuopetuksen yhteistoimintasuunnitelmassa.
b) Nimettyjen lähialueen alaasteen koulujen oppilaat; täsmennetään koulun opetussuunnitelmassa
Terveys, päivähoito, maahanmuuttaja tai lastensuojeluviranomaisen lausunto
Koulumatkaan liittyvät tekijät
Koulun oma valintaperuste, ei kuitenkaan oppiaineen arvosana eikä koulun oma soveltuvuuskoe

Oppilaan koulunkäyntiä koskevat periaatteet Helsingin kaupungin suomenkielisissä peruskouluissa

– Oppilaalla, jonka asuinpaikka vaihtuu Helsingin kaupungin sisällä, on oikeus käydä kaikki kou
lun luokkaasteet koulussa, johon hän ennen asuinpaikkansa vaihtumista kuului.

– Helsingin kaupungin peruskouluissa ennen lukuvuotta 1998–1999 olleilla ulkopaikkakuntalaisilla
oppilailla on oikeus käydä peruskoulu loppuun Helsingin kaupungin peruskouluissa. Oppilaalla
oikeus käydä Helsingin kaupungin peruskoulua säilyy vaikka hänen koulunkäyntipaikkansa muut
tuisi joksikin toiseksi Helsingin kaupungin peruskouluksi.

– Jos lukuvuonna 1998–1999 tai myöhemmin Helsingin kaupungin peruskouluun oppilaaksi tulleen
oppilaan asuinpaikka muuttuu Helsingin kaupungin ulkopuolelle, oppilaan koulunkäyntioikeus Hel
singin kaupungin peruskoulussa päättyy viimeistään sen lukuvuoden lopussa, jolloin oppilas on
muuttanut Helsingin ulkopuolelle.

OPPILAAKSIOTTO ERÄISSÄ TAPAUKSISSA

Oppilaat, joilla on erityisopetuspäätös

Oppilaat, joilla on erityisopetuspäätös, on ensisijainen oikeus käydä sitä koulua, jonka lautakunnan
vahvistamalla oppilaaksiottoalueella hän asuu. Jos lähikoulu ei pysty järjestämään lapsen tarvit
semia tukitoimia, osoitetaan oppilaalle sellainen koulu, jossa nämä palvelut ovat saatavilla.

Oppilaaksiotto erityisluokalle tapahtuu huoltajan hakemuksesta ja asiantuntijalausuntojen perus
teella.

Valmistava opetus

Valmistavan opetuksen oppilaaksiotto on määräaikainen, yksi vuosi. Valmistavan opetuksen jälkeen
oppilas otetaan sen koulun oppilaaksi, johon hän siirtyy tai sen koulun oppilaaksi, jossa hän jatkaa
toista vuotta pääosin valmistavassa opetuksessa. Oppilaat otetaan valmistavalle luokalle seuraa
vasti
Oman suurpiirin valmistava luokka
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Jos oppilas ei mahdu oman suurpiirin valmistavalle luokalle, hänet sijoitetaan lähimpään valmista
vaan luokkaan, jossa on tilaa.

Starttiluokka

Starttiluokan oppilaaksiotto on määräaikainen, yksi vuosi. Oppilas otetaan starttiluokalle huoltajan
hakemuksesta ja asiantuntijalausunnon perusteella. Oppilaan otetaan starttiluokalle seuraavasti
1. Oppilas otetaan ensisijaisesti oman suurpiirin starttiluokalle.
2. Jos oppilas ei mahdu oman suurpiirin starttiluokalle, hänet sijoitetaan lähimpään starttiluok
kaan, jossa on tilaa.

OPPILAAKSIOTTO TIETYISSÄ KOULUISSA

Kaisaniemen alaasteen koulu ja Kruununhaan yläasteen koulu

Ensisijaiset oppilaaksioton yleiset periaatteet

Ulkokuntalaisia Suomen Kansallisoopperan balettikoulun oppilaita otetaan oppilaaksi Kaisanie
men alaasteen ja Kruununhaan yläasteen kouluihin, jos ao. oppilaan asuinkunta on tehnyt ensisi
jaista koulunkäyntiä koskevan sopimuksen Helsingin kaupungin kanssa.

Albertin koulu

Toissijaiset oppilaaksioton yleiset periaatteet

Albertin kouluun otetaan perusopetuslainsäädäntö huomioon ottaen ulkokuntalaisia oppilaita ensi
sijaisten hakijoiden jälkeen vapaaksi jääville oppilaspaikoille. Oppilaaksiotosta ei voi aiheutua
uuden opetusryhmän perustamista. Lisäksi kuntien kesken tehtävään sopimukseen koulunkäynnistä
sisällytetään oppilaan kotikunnalta ao. koulun keskimääräisten kustannusten mukainen korvaus
valtion rahoitusperusteen ylittävältä osalta.

MUUT OPETUKSEN JÄRJESTÄMISEEN LIITTYVÄT PÄÄTÖKSET

Vartiokylän yläasteella ei ole jaksotusta, vaan kaikkia oppiaineita opiskellaan joka viikko koko lukuvuoden

ajan. Poikkeuksena on uskonto, jota opiskellaan joko syys tai kevätlukukaudella. Valinnaisaineita opiskel

laan 8. ja 9. luokalla opetussuunnitelman mukaisesti.

Koulussa toimii sopeutumista tukeva erityisluokka (esyluokka).
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4. Ohjauksen järjestäminen

 4.1 Ohjaustoiminta

Jokainen oppilas tarvitsee ohjausta oppimisessa, opinnoissa ja opintoihin liittyvissä valinnoissa.
Oppilaanohjaus muodostaa koko perusopetuksen ajan kestävän jatkumon, joka toteutetaan opetta
jien ja muiden ohjaukseen osallistuvien henkilöiden yhteistyönä. Ohjausta annetaan eri oppiainei
den opetuksen, opintoohjauksen ja koulun muun toiminnan yhteydessä.

Ohjauksen tehtävänä on tukea oppilaan edellytyksiä hyvään oppimiseen ja oppijana kehittymiseen.
Ohjauksella tuetaan oppilaan kasvua oman toiminnan säätelyyn, vahvistetaan osallisuutta sekä
kannustetaan vastuunottoon ja rakentavaan toimintaan yhteisössä. Tavoitteena on auttaa oppilasta
ymmärtämään oppimistaan, harjaantumaan opiskelun taidoissaan, arvioimaan omaa toimintaansa
sekä löytämään keinoja selviytyä oppimisessaan.

Oppilas tarvitsee ohjausta opintojensa eri vaiheissa ja erityisesti perusopetuksen päättövaiheessa.
Tavoitteena on auttaa oppilasta hahmottamaan opiskeluun, työelämään ja tulevaisuuteen liittyviä
mahdollisuuksia. Ohjauksen onnistuminen edellyttää yhteistyötä huoltajien ja muiden tahojen kans
sa.

Yksilöllinen ohjaus on erityisen tärkeätä erityistä tukea tarvitseville oppilaille sekä valmistavassa
opetuksessa oleville ja sieltä perusopetukseen siirtyville oppilaille.

Oppilaalle mahdollisesti laadittava oppimissuunnitelma on yksi ohjauksen väline.

Vartiokylän yläasteella opintoohjaaja ja opettajat ohjaavat opiskelua ja tukevat oppilaan persoonallisuuden

kasvua, kehitystä ja osallisuutta tehden yhteistyötä oppilashuollon kanssa.

Aineenopettajat ohjaavat oman oppiaineensa opiskelua ja antavat valinnaisainevalintoihin liittyvää ohjausta.

He sisällyttävät opetukseensa soveltuvaa koulutus ja työelämätietoutta ja hyödyntävät oppilaiden TET

jakson kokemuksia omassa oppiaineessaan.

Erityisluokanopettaja vastaa kokonaisvaltaisesti erityisluokan ohjauksesta yhteistyössä aineenopettajien ja

oppilashuollon kanssa.

Laajaalainen erityisopettaja Viite sivulle 20: 5.2.1 Osaaikainen erityisopetus ja 5.2.2 Erityisopetukseen

otettujen ja siirrettyjen oppilaiden opetus

Opintoohjaaja ohjaa oppilaita yläasteen aikana ja tukee päättövaiheen oppilaita ura ja jatko

opiskeluvalinnoissa (ydintehtävä). Opintoohjaaja hoitaa yhteishaun ja antaa jälkiohjausta 9. luokkalaisille,

jotka eivät ole saaneet jatkoopintopaikkaa.  Opintoohjaaja osallistuu tarvittaessa koulun ja huoltajien välisiin

neuvotteluihin. Opintoohjaaja tekee läheistä yhteistyötä muun kouluyhteisön kanssa (aineopettajat, erityis
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opettajat, erityisluokanopettaja, rehtori, terveydenhoitaja ja kuraattori) sekä toimii oppilashuoltoryhmän jäse

nenä ja vanhempainilloissa asiantuntijana.  Opintoohjaaja hoitaa nivelvaiheeseen liittyvän tiedottamisen.

Hän on yhteydessä toisen asteen oppilaitoksiin samoin kuin työvoima, koulu ja muihin viranomaisiin ja jär

jestöihin tavoitteenaan ajankohtaisen tiedon välittäminen oppilaille. Lisäksi opintoohjaajan yhtenä päätehtä

vänä on syrjäytymisvaarassa olevien oppilaiden opiskelun tukeminen.

Rehtori vastaa opintoohjauksen voimavarojen riittävyydestä yhteistyössä opintoohjaajan kanssa. Rehtori ja

opintoohjaaja tekevät toimintasuunnitelman lukuvuoden opintoohjauksen käytänteistä. Rehtori vastaa oppi

lasryhmien muodostamisesta sekä oppilaan opintoohjelman muuttamisesta. Opintoohjauksen tiedottami

sesta koteihin vastaavat rehtori ja opintoohjaaja.

4.2 Opintoohjaus

Perusopetuksen aikana oppilaalle annetaan henkilökohtaista ohjausta valintamahdollisuuksista
sekä valintojen merkityksestä jatkoopintoihin, oppilaan tulevaisuuteen ja työelämään sijoittumi
seen. Ohjauksella tuetaan oppilaan itsetuntemuksen lisääntymistä sekä tulevaisuudensuunnittelu ja
päätöksentekotaitojen kehittymistä.

Ohjausta annetaan luokkaopetuksena, henkilökohtaisena, pienryhmäopetuksena ja verkko
ohjauksena. Oppilasta ohjataan käyttämään myös erilaisia verkkopalveluja.

Ohjauksessa otetaan huomioon oppilaan yksilölliset tarpeet ja lähtökohdat. Erityistä tukea tarvitsevien sekä

maahanmuuttajien ohjaus toteutetaan tarvittaessa moniammatillisena yhteistyönä. Tällöin ohjaus suunnitel

laan ja toteutetaan opettajien yhteistyönä ja mukaan voidaan kutsua myös koulun ulkopuolisia tahoja.

4.3 Oppimissuunnitelma

Oppimissuunnitelma on oppilaan opiskelua ja oppimisen tavoitteita koskeva suunnitelma, jonka
tehtävänä on tukea oppilaan kasvua ja kehitystä. Se on suunnitelma oppilaan opintoohjelman to
teuttamiseksi. Opintoohjelmalla tarkoitetaan luetteloa niistä oppiaineista ja aineryhmistä, joita
oppilas opiskelee lukuvuoden aikana. Oppimissuunnitelman laatimisessa otetaan huomioon oppi
laan vahvuudet ja kehittämisen alueet sekä aikaisempi oppimishistoria. Oppimissuunnitelma on
pedagoginen asiakirja, joka tukee myös opettajaa työn suunnittelussa ja toteuttamisessa.

Mikäli oppilaalle laaditaan oppimissuunnitelma, sen tekevät oppilasta opettavat opettajat. Suunni
telman tekoon osallistuvat tarvittaessa erityisopettajat, opintoohjaaja ja oppilashuoltohenkilöstö.
Jos oppilaalle on esiopetuksessa laadittu lapsen esiopetuksen suunnitelma, oppimissuunnitelma
tehdään lapsen esiopetuksen suunnitelman pohjalta. Oppilas osallistuu oman oppimissuunnitelman
tekemiseen ikäkautensa edellytysten mukaan. Oppilaan huoltajat osallistuvat oppimissuunnitelman
laatimiseen mahdollisuuksien mukaan.
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Jos vuosiluokallisesti etenevässä opetusryhmässä oleva oppilas opiskelee oman opintoohjelman
mukaan, hänelle laaditaan aina oppimissuunnitelma. Oppimissuunnitelmassa kuvataan oppilaan
opintoohjelma, ohjelman toteuttamiseksi tarvittavat opetusjärjestelyt ja se, miten opiskelun etene
mistä seurataan.

Osaaikaisessa erityisopetuksessa oleville oppilaille tehdään tarvittaessa oppimissuunnitelma. Op
pimissuunnitelmaan kirjataan opiskelun tavoitteet, keskeiset sisällöt, opetusmenetelmät sekä arvi
oinnin perusteet. Oppimissuunnitelma laaditaan aina ennen kuin harkitaan erityisopetukseen siir
tämistä.

Erityisopetukseen otetun tai siirretyn oppilaan henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva
suunnitelma (HOJKS) korvaa oppimissuunnitelman.

Valmistavassa opetuksessa jokaiselle oppilaalle laaditaan oppimissuunnitelma. Oppimissuunnitel
massa kuvataan oppilaan opintoohjelma, opiskelun etenemisen seuranta ja arvioinnin perusteet.
Kun oppilas siirtyy valmistavasta opetuksesta perusopetukseen, hänelle laaditaan oppimissuunni
telma vähintään ensimmäisen lukuvuoden ajaksi.

Oppilaan siirtyessä toiseen helsinkiläiseen kouluun tai oppilaitokseen oppimissuunnitelma siirtyy
oppilaan mukana huoltajan luvalla.
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5. Opiskelun tuki

Opiskelun tukimuotoja ovat tukiopetus, erityisopetus ja maahanmuuttajataustaisten oppilaiden val
mistava opetus. Helsingissä opetuksen tukimuotoja käytetään myös rinnakkaisina. Oppilasta opet
tavat opettajat arvioivat yhteistyössä erityisopettajan ja tarvittaessa oppilashuoltoryhmän kanssa
oppilaan tarvetta saada tukea oppimiseen.

Tuen avulla oppilasta autetaan selviytymään oppimisvaikeuksista, vahvistamaan itsetuntoaan oppi
jana sekä suorittamaan peruskoulun oppimäärä.

5.1 Tukiopetus

Tukiopetus on tarkoitettu opinnoissa tilapäisesti jälkeen jääneille tai muutoin erityistä tukea tarvit
seville oppilaille. Tukiopetuksen tehtävänä on auttaa oppilasta menestymään opinnoissaan ja sel
viytymään oppimiseen liittyvistä vaikeuksista. Kun vaikeudet on havaittu, tukitoimiin ryhdytään
mahdollisimman nopeasti.

Aloitteen tukiopetuksen antamisesta tekee ensisijaisesti oppilasta opettava opettaja, joka myös ta
vallisesti huolehtii tukiopetuksen antamisesta. Tukiopetus pyritään järjestämään yhteisymmärryk
sessä oppilaan huoltajien kanssa, ja heille annetaan tietoa tukiopetuksen järjestämisestä.

Tukiopetus on eriyttämisen muoto, jota voidaan käyttää niin yleisopetuksessa, erityisopetuksessa
kuin valmistavassa opetuksessakin. Sille on ominaista tehtävien yksilöllisyys sekä ajan varaaminen
oppilaan yksilölliseen tai pienessä ryhmässä tapahtuvaan ohjaamiseen.

Tukiopetusta annetaan joko oppilaan työjärjestyksen mukaisten oppituntien aikana tai niiden ulko
puolella.

Vartiokylän yläasteella tukiopetusta saavalta oppilaalta edellytetään sitoutumista koulunkäyntiin ja annetta

vaan tukiopetukseen sekä sen tavoitteisiin. Tukiopetus tapahtuu ensisijaisesti kouluajan ulkopuolella ja sitä

suositellaan aina ennen laajaalaista erityisopetusta.

5.2 Erityisopetus

Erityisopetus on osa perusopetusta ja sitä annetaan Helsingin kaikissa peruskouluissa. Erityisope
tus on kokonaisuus, johon kuuluvat sekä osaaikainen erityisopetus että erityisoppilaiden opetus.
Erityisopetus tukee oppilaan yksilöllisten edellytysten mukaista oppimista sekä mahdollistaa perus
opetuksen oppimäärän suorittamisen.

Oppimisympäristön ja joustavien opetusjärjestelyjen suunnittelun lähtökohtina ovat oppilaan ainut
kertaisuuden kunnioitus sekä yksilölliset oppimisedellytykset. Keskeistä erityisopetuksessa on var
hainen tukeminen. Erityisopetusta saavien oppilaiden oppilaanohjauksessa korostuu yksilöllisyys.
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Yhteistyö ja hyvä tiedonkulku kodin, koulun ja muiden asiantuntijoiden kesken on edellytys hyvälle
oppimiselle.

5.2.1 Osaaikainen erityisopetus

Osaaikainen erityisopetus on erityisopettajan antamaa yksilö, pienryhmä ja/tai samanaikaisope
tusta. Luokan tai aineenopettaja ja erityisopettaja suunnittelevat oppilaan opetuksen sisällöt ja
arvioinnin yhteistyössä. Osaaikaisen erityisopetuksen saaminen ei edellytä hallinnollista päätöstä,
koska oppilas ei ole pysyvästi laajaalaisen erityisopettajan oppilaana.

Osaaikaisessa erityisopetuksessa tuetaan oppilasta, jolla on oppimisen tai sopeutumisen vaikeuk
sia. Osaaikaisessa erityisopetuksessa pyritään löytämään yksilöllisiä tapoja ja tavoitteita oppimi
sen onnistumiseksi. Myös erityisoppilailla ja valmistavan opetuksen oppilailla on oikeus saada tar
vitessaan osaaikaista erityisopetusta.

Osaaikaisessa erityisopetuksessa oleville oppilaille tehdään tarvittaessa oppimissuunnitelma. Op
pimissuunnitelma laaditaan aina ennen kuin harkitaan erityisopetukseen siirtämistä.

Vartiokylän yläasteella osaaikaista erityisopetusta annetaan harkinnan mukaan erityisen tuen tarpeessa

olevalle oppilaalle. Ehdotus voi tulla huoltajalta, aineenopettajalta, erityisopettajalta tai oppilashuollon jäse

neltä.

5.2.2 Erityisopetukseen otettujen ja siirrettyjen oppilaiden opetus

Jos oppilaan erityistuen tarve on suuri, oppilas otetaan tai siirretään erityisopetukseen. Erityisope
tus voidaan järjestää integroidusti yleisopetuksessa tai erityisluokassa. Erityisluokka on luokka,
jossa on 610 erityisoppilasta ja jonka opettajana on erityisluokanopettaja. Erityisopetuspäätökset
tehdään keskitetysti opetusvirastossa.

Jokaiselle erityisopetukseen otetulle tai siirretylle oppilaalle laaditaan henkilökohtainen opetuksen
järjestämistä koskeva suunnitelma (HOJKS). Suunnitelma laaditaan koulussa erityisopetuspäätök
sen ja pedagogisen selvityksen pohjalta, jotka toimitetaan opetusvirastosta koululle erityisopetus
päätöksen jälkeen. Suunnitelma kirjataan koulujen käytössä olevalle yhteiselle lomakkeelle.

Rehtori tekee päätöksen henkilökohtaiseksi opetuksen järjestämistä koskevaksi suunnitelmaksi.
Päätökseen voi hakea muutosta valittamalla lääninhallitukseen.

Oppilaan siirtyessä toiseen kouluun tai oppilaitokseen suunnitelma siirtyy huoltajan luvalla vas
taanottavaan kouluun. Suunnitelman tiedot ovat lähtökohta uusien opetusjärjestelyjen toteuttami
seksi.

Erityisluokan opettaja tekee tiivistä yhteistyötä huoltajan kanssa. Oppilaiden koulunkäynnistä raportoidaan

huoltajille säännöllisesti.
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Oppimäärien yksilöllistäminen ja oppiaineen opiskelusta vapauttaminen

Oppimääriä voidaan yksilöllistää yhdessä tai useammassa aineessa. Oppimäärän yksilöllistämises
tä päätetään erityisopetuspäätöksen yhteydessä ja yhdenkin oppiaineen oppimäärän yksilöllistämi
nen edellyttää erityisopetuspäätöstä.

Erityisoppilaan oppiaineiden vapauttamisesta päätetään erityisopetuspäätöksen yhteydessä. Pää
töstä tulee edeltää oppimäärän mukauttaminen.

Yksilöllisen oppimäärän mukaan opiskeleva oppilas voi saada opetusta laajaalaisessa erityisopetuksessa

tai integroituna yleisopetuksen ryhmässä. Opiskeltavan aineen sisällöt ja tavoitteet määritellään oppilaalle

laadittavassa oppimissuunnitelmassa.

5.3 Valmistava opetus

Valmistava opetus on tarkoitettu ensisijaisesti vasta maahan saapuneille oppivelvollisuusikäisille
oppilaille. Valmistavaan opetukseen voidaan ohjata myös Suomessa syntyneitä maahanmuuttaja
taustaisia oppilaita sekä esiopetusikäisiä maahanmuuttajataustaisia lapsia. Opetusvirasto ohjaa
maahanmuuttajataustaiset oppilaat valmistavaan opetukseen, jos heillä ei koulun arvion mukaan
ole riittäviä kielellisiä valmiuksia opiskella perusopetuksessa. Oppilaaksiotossa noudatetaan ope
tuslautakunnan suomenkielisen jaoston 3.9.2002 tekemää päätöstä (Oppilaaksiotto eräissä tapauk
sissa/Valmistava opetus).

Opetuksessa noudatetaan kunnallista opetussuunnitelmaa ja esiopetusikäisten osalta kunnallista
esiopetuksen opetussuunnitelmaa. Jokaiselle oppilaalle laaditaan oppimissuunnitelma (ks. Oppi
missuunnitelma). Opetuksen alettua oppilaat integroidaan perusopetukseen niissä oppiaineissa,
joissa puutteellinen kielitaito ei ratkaisevasti haittaa opiskelua. Valmistavan luokan oppilaat ovat
oikeutettuja erityisopetukseen, oppilashuollon ja oppilaanohjauksen palveluihin. Vuoden valmista
van opetuksen jälkeen oppilas kirjataan perusopetuksen oppilaaksi, vaikka hän jatkaisi opiskelua
valmistavassa opetuksessa toisen vuoden.

Kun oppilas siirtyy valmistavasta opetuksesta perusopetukseen, oppilaalle laaditaan oppimissuun
nitelma vähintään ensimmäisen lukuvuoden ajaksi (ks. Oppimissuunnitelma). Valmistavan luokan
opettaja huolehtii siitä, että tieto oppilaan edistymisestä, valmiuksista ja tarvittavista tukitoimista
siirtyy perusopetuksen opettajille.
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6. Hyvinvoinnin tukipalvelut

6.1 Oppilashuolto

Oppilashuolto on oppilaiden fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista huolehtimista
ja sen toteuttaminen kuuluu kaikille kouluyhteisössä työskenteleville. Oppilashuollon avulla ediste
tään oppilaiden tervettä, tasapainoista kasvua ja kehitystä sekä luodaan edellytykset hyvälle oppi
miselle. Tavoitteena on, että oppilas kokee koulun turvalliseksi ja viihtyisäksi työskentely
ympäristöksi sekä tuntee yhteenkuuluvuutta kouluyhteisöön, saa ohjausta, huolenpitoa ja kannusta
vaa palautetta koulun päivittäisessä arjessa sekä apua ongelmatilanteissa.

Kouluyhteisön turvallinen arki muodostuu oppilaiden hyvinvointia ylläpitävästä ja edistävästä sekä
oppimista tukevasta toimintakulttuurista. Arjen huolenpito tarkoittaa välittävää ja kannustavaa
vuorovaikutusta, oppilaiden kuulemista ja varhaista puuttumista sekä tukitoimia luokassa.

Oppilashuoltotyö perustuu luottamukselliseen ja vastuulliseen yhteistyöhön koulun henkilöstön,
oppilaiden ja kotien kanssa. Oppilashuollon tehtäväkenttä sisältää sekä yhteisöllisen että yksilölli
sen työn, sekä ennaltaehkäisevän että hoitavan työn.

Onnistunut oppilashuoltotyö edellyttää yhdessä laadittuja toimintamalleja ja suunnitelmia ennalta
ehkäisevää työtä ja ongelmatilanteiden hoitamista varten. Säännöllisen koulunkäynnin turvaami
seksi oppilaiden läsnäoloa seurataan ja poissaoloihin puututaan. Koululla on toimintamallit kriisi,
kiusaamis, väkivalta, syrjintä ja häirintätilanteiden hoitamiseksi sekä päihteiden käyttöön liitty
vien ongelmatilanteiden ennaltaehkäisemiseksi ja hoitamiseksi.

Jokaisessa koulussa on moniammatillinen oppilashuoltoryhmä, jonka tehtävänä on koordinoida ja
kehittää oppilashuoltotyötä koulussa, osallistua koko kouluyhteisön hyvinvointia ylläpitävään ja
edistävään työhön sekä etsiä ratkaisuja tukea tarvitsevien oppilaiden auttamiseksi. Moniammatilli
sessa työssä noudatetaan ammattieettisiä periaatteita sekä tietojensaantia ja salassapitoa koskevia
säädöksiä.

Oppilashuollon palveluja koulussa ovat kouluterveydenhuollon, koulupsykologien ja/tai kouluku
raattoreiden asiakastyö.

Oppilashuoltoa toteutetaan yhteistyössä terveys, sosiaali ja nuorisotoimen sekä muiden yhteistyö
tahojen kanssa.

Oppilashuoltoryhmään kuuluvat rehtori, apulaisrehtori, kuraattori, terveydenhoitaja, erityisopettajat ja opinto

ohjaaja. Oppilashuoltoryhmä on tiiviissä yhteistyössä paikallisten tukiverkkojen kanssa: sosiaali, terveys ja

nuorisotoimi. Oppilashuolto tekee tiivistä alueellista yhteistyötä nivelvaiheissa.

Oppilashuoltoryhmä tukee kaikkien opettajien työtä erityisesti niiden oppilaiden kanssa, joilla on koulunkäyn

tiin liittyviä vaikeuksia. Luokanvalvojat ja oppilashuolto seuraavat oppilaiden poissaoloja. Luvattomista pois

saoloista ilmoitetaan huoltajalle mahdollisimman pian. Tarvittaessa aloitetaan oppilashuollollinen työ poissa

olojen ehkäisemiseksi.
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Oppilashuoltoryhmä tekee opettajakunnan esityksen pohjalta päätöksen tuettavista oppilaista.

Oppilashuolto puuttuu havaittuihin kiusaamistapauksiin yhteistyössä huoltajien ja opettajien kanssa. Koulu

järjestää tarvittavan tuen sellaiselle oppilaalle, joka on saanut kurinpitorangaistuksen tai jolta opetus on evät

ty sen koulupäivän ajaksi.

6.2 Muut tukipalvelut

6.2.1 Kerhotoiminta

Kerhotoiminta on oppilaille järjestettävää tavoitteellista toimintaa, joka tukee koulun kasvatus ja
opetustyötä. Kerhotoiminta edistää osaltaan tasaarvon toteutumista tarjoamalla koulun oppilaille
mahdollisuuden harrastustoimintaan. Tavoitteena on tarjota oppilaille mahdollisuus oman mielen
kiinnon mukaiseen toimintaan sekä laajentaa harrastusten kohteita.

Kerhotoiminnalla tuetaan oppilaiden yhteisöllistä kasvua ja osallisuutta. Oppilailla on mahdolli
suus osallistua kerhotoiminnan suunnitteluun oman ikäkautensa mukaisesti. Kerhotoiminta voidaan
toteuttaa moniammatillisesti yhteistyössä lähikoulujen, kotien ja muiden tahojen kanssa.

Koulun järjestämä kerhotoiminta on oppilaille maksutonta. muut toiminnan järjestäjät voivat periä
kerhomaksuja.

Koulussa järjestetään kerhotoimintaa mahdollisuuksien mukaan.

6.2.2 Kouluruokailu

Helsingin kouluissa oppilaat saavat kouluruokailussa täysipainoisen aterian, joka on osa oppilai
den päivittäisestä ravinnontarpeesta.

Kouluruokailussa toteutetaan terveys ja tapakasvatuksen tavoitteita. Oppilaita ohjataan ymmärtä
mään monipuolisen ravinnon merkitys terveydelle ja hyvinvoinnille sekä kehittämään ruokailutot
tumuksiaan ja tapojaan. Oppilaat oppivat huolehtimaan itsestään ja tekemään vastuullisia valinto
ja. Heitä ohjataan käyttäytymään asiallisesti ja ottamaan toiset huomioon siten, että ruokailutilan
teesta muodostuu rauhallinen ja miellyttävä.

Koulu huolehtii ruokailuun liittyvästä kasvatuksesta yhteistyössä kotien kanssa.

Vartiokylän yläasteella pidetään tärkeänä hyvää käytöstä ruokasalissa. Kukin oppilas toimii vuorollaan ruoka

lajärjestäjänä.

Ruokailusta vastaava henkilökunta osallistuu yhteiseen kasvatusvastuuseen ja koulun teemojen toteuttami

seen.
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6.2.3 Koulumatkat

Koulumatka on tärkeä osa oppilaan koulupäivää. Koulu edistää käytettävissään olevin keinoin
koulumatkan turvallisuutta. Koulukuljetusta odottavalle oppilaalle järjestetään mahdollisuus ohjat
tuun toimintaan.

Yhteistyössä kotien kanssa koulu ohjaa oppilaita vastuulliseen ja kohteliaaseen käyttäytymiseen
koulumatkoilla. Oppilaita kannustetaan omatoimisuuteen ja ohjataan ymmärtämään liikkumisen
merkitys terveydelle.

6.2.4 Koulunkäyntiavustajatoiminta

Koulunkäyntiavustajatoiminnan lähtökohtana on omalta osaltaan turvata oppilaan osallistuminen
opetukseen. Tavoitteena on auttaa oppilasta koulunkäynnissä sekä tukea ja ohjata häntä kasvu ja
oppimisprosessissa. Toiminnan tavoitteena on myös edistää oppilaan omatoimisuutta ja itsenäistä
selviytymistä. Työtä ohjaavat oppilaalle ja ryhmälle asetetut opetukselliset ja kasvatukselliset ta
voitteet. Lisäksi otetaan huomioon oppilaan hoidolliset ja kuntoutukselliset tavoitteet. Avustaminen
toteutuu moniammatillisena yhteistyönä.

Oppilaan avustamisen tarve edellyttää monipuolista ja jatkuvaa seurantaa. Oppilaskohtaiset tavoit
teet kirjataan oppimissuunnitelmaan ja henkilökohtaiseen opetuksen järjestämistä koskevaan suun
nitelmaan.

Koulunkäyntiavustajatoiminnan järjestämisessä otetaan huomioon esiopetus, erityisluokat, integ
roidut erityisoppilaat, valmistavan opetuksen oppilaat, oppilaskohtaiset tarpeet yleisopetuksessa
sekä iltapäivätoiminta.
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7. Yhteistyö opetuksen ja opiskelun tukena

7.1 Kodin ja koulun yhteistyö

Kodin ja koulun yhteistyön tavoitteena on tukea oppilaan tervettä kasvua ja oppimista. Onnistunut
yhteistyö perustuu avoimeen, tasavertaiseen ja luottamukselliseen vuorovaikutukseen. Huoltajilla
on ensisijainen vastuu lapsensa kasvatuksesta. Koulun tehtävänä on tukea oppilaan kasvua ja op
pimista kouluyhteisön jäsenenä. Yhdessä kotien kanssa edistetään oppilaan hyvinvointia ja pidetään
huolta oppimisympäristön turvallisuudesta.

Koululla on aktiivinen ja aloitteellinen rooli yhteistyön rakentamisessa ja vastuu siitä, että huoltajat
saavat riittävästi tietoa oppilaan opiskeluun liittyvistä asioista, opetussuunnitelmasta, koulun toi
minnasta ja käytettävistä tukitoimista. Koulun tehtävänä on huolehtia siitä, että huoltajilla on mah
dollisuus osallistua koulun kasvatus ja opetustyön suunnitteluun sekä arviointiin. Huoltajia kan
nustetaan osallistumaan luokan ja koulun vanhempainiltoihin ja yhteisiin tapahtumiin.

Huoltajien kanssa tehtävällä yhteistyöllä on keskeinen merkitys oppilaiden opintojen tukemisessa.
Yhteistyön merkitys korostuu erityisesti valintatilanteissa ja koulutuksen nivelvaiheissa sekä erityis
tä tukea tarvitsevien oppilaiden ja maahanmuuttajataustaisten oppilaiden opintojen tukemisessa.

Koulussamme yhteistyötä tehdään mm. seuraavilla tavoilla:

§  oppilaiden valintaan ja yläasteelle siirtymiseen liittyvät tiedotustilaisuudet

§  vanhempainillat

§  keskustelut opettajien kanssa

§  luokanvalvojan yhteydenpito oman luokan vanhempiin

§  kotitiedotteet

§  koulun juhlat

§  kasvatukseen tai opetukseen liittyvät teemaillat

§  vanhempainyhdistyksen toiminta

§  vanhemmille suunnatut koulun toiminnan arviointikyselyt

§  koulun johtokunnan työskentely

§  oppilaanohjaus

§  terveydenhoitajan ja koulukuraattorin toiminta

7.2 Koulutuksen nivelvaiheisiin liittyvä yhteistyö

7.2.1 Esi ja perusopetuksen yhteistyö

Perusopetus rakentuu esiopetuksessa luodulle pohjalle. Esi ja perusopetus muodostavat lapsen
kasvussa ja oppimisessa kokonaisuuden. Yhteistyötä tehdään sekä opetussuunnitelman laadinnassa
että käytännön toiminnassa.
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Esi ja perusopetuksen avoin ja hyvä yhteistyö luo pohjan joustavalle, elinikäiselle oppimiselle.
Yhteistyön merkitys korostuu erityisesti alkuopetuksen luokkien aikana. Yhteistyössä otetaan huo
mioon varhaiskasvatuksen ja alkuopetuksen vahvuudet.

Helsingissä laaditaan jokaiselle lapselle henkilökohtainen esiopetuksen suunnitelma. Suunnitelma
siirtyy vanhempien luvalla kouluun.
Lähialueen koulujen ja päiväkotien kesken laaditaan esi ja perusopetuksen yhteistoimintasuunni
telma. Suunnitelmassa määritellään yhteistyön tavoitteet ja rakenne sekä yleiset toimintaperiaatteet
ja –tavat. Yhteistoimintasuunnitelman pysyvä osa liitetään osaksi koulukohtaista opetussuunnitel
maa.

7.2.2 Yhteistyö perusopetuksen aikana ja päättövaiheessa

Oppilas tarvitsee ohjausta ja tukea erityisesti koulutuksen nivelvaiheissa ja valintatilanteissa. Ni
velvaiheiden yhteistyön tehtävänä on tukea oppilaan eheän ja yhtenäisen oppimispolun rakentumis
ta perusopetuksen eri vaiheissa. Onnistuneen yhteistyön edellytyksenä on alueellisen yhteistyön
rakenteiden ja – käytäntöjen luominen koulujen kesken. Oppilaita ohjataan hakeutumaan ensisijai
sesti lähikouluun tai alueella toimiviin painotettua opetusta antaviin luokkiin. Koulujen oppilaskun
tien yhteistyö vahvistaa alueen perusopetuksen yhtenäisyyttä.

Maahanmuuttajataustaisten oppilaiden ja erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden opiskelun tukemi
nen edellyttää hyvää tiedonkulkua ja yhteistyötä koulujen ja opettajien kesken. Lähettävän koulun
tehtävänä on huolehtia siitä, että vastaanottava koulu saa riittävästi tietoa oppilaan tuen tarpeesta.
Yhteistyö oppilaan opettajien ja oppilashuoltohenkilöstön kanssa on oleellista valmistavan opetuk
sen aikana ja oppilaan siirtyessä valmistavasta opetuksesta perusopetukseen. Moniammatillisen
yhteistyön merkitys korostuu erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden kohdalla sekä koulutuksen ni
velvaiheissa että oppilaan siirtyessä yleisopetuksesta erityisopetukseen ja erityisopetuksesta yleis
opetukseen.

Jos erityistä tukea tarvitsevan oppilaan tai maahanmuuttajataustaisen oppilaan kuudennen vuosi
luokan todistus on annettu sanallisena arviona, tulee lähettävän koulun huolehtia siitä, että vas
taanottava koulu saa riittävästi tietoa oppilaan osaamisesta ja edistymisestä. Jos oppilaalle on laa
dittu oppimissuunnitelma, siirtyy se oppilaan mukana huoltajan suostumuksella vastaanottavaan
kouluun.

Perusopetuksen päättövaihe, vuosiluokat 8 – 9, on oppilaan jatkoopintojen kannalta merkittävä.
Päättövaiheen erityisenä tehtävänä on ohjata oppilasta jatkoopintoihin ja kehittää valmiuksia toi
mia yhteiskunnassa ja työelämässä. Yhteistyö eri tahojen kanssa on tärkeää ohjattaessa oppilasta
toisen asteen opintoihin. Osallistumalla yhteistyöhön opettajat ja opintoohjaajat saavat tietoa eri
laisten oppilaiden tarpeista ja toisella asteella edellytettävistä valmiuksista. Opintoohjaajien sekä
perus ja toisen asteen opetuksen opettajien välisen yhteistyön merkitys korostuu erityistä tukea
tarvitsevien ja maahanmuuttajataustaisten oppilaiden ohjauksessa.
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Teemme yhteistyötä seuraavasti:

§  6.luokkalaisten tutustumiskäynnit yläasteella

§  6. luokan opettajien tapaaminen

§  ala ja yläluokkien opettajat tutustuvat toistensa opetukseen

§  ainekohtaisia tapaamisia alueella

§  yhteistyö oppilashuoltojen kesken

§  9.luokkalaisten tutustuminen toisen asteen oppilaitoksiin

§  opintoohjaajan ohjaustyö siirryttäessä toiselle asteelle

§  aihekokonaisuudet

7.3 Yhteistyö lähiyhteisöjen ja muiden hallintokuntien kanssa

Teemme yhteistyötä mm.

§  kirjaston

§  kulttuuriasiainkeskuksen

§  nuorisotoimen

§  paikallisten Lionsklubien

§  poliisin

§  sosiaali ja terveystoimen

§  työvoimaviranomaisten

§  Vartiokylän seurakunnan

§  kulttuurikeskus Kaisan

§  muiden Netlibriskoulujen kanssa

7.4 Työelämäyhteistyö

§  työelämään tutustuminen 9. luokalla kahden viikon ajan

§  opintokäynnit erilaisiin yrityksiin ja laitoksiin

§  eri alojen asiantuntijavierailut koulussa

7.5 Kansainvälinen yhteistyö

Vierailuja järjestetään kouluun mahdollisuuksien mukaan.



Vartiokylan yläasteen koulun opetussuunnitelma 2005

 28 

8. Arviointi

8.1 Oppilaan arviointi

Oppilaan arvioinnin tehtävä ja periaatteet

Oppilaan arvioinnin tehtävänä on ohjata oppilaan opiskelua, tukea hänen kasvuaan, kehitystä ja
oppimista sekä vahvistaa oppilaan luottamusta itseensä oppijana. Arviointi kehittää osaltaan oppi
laan oppimaan oppimisen taitoja. Oppilaan arviointi antaa myös tietoa opettajalle opetuksen suun
nittelusta ja kehittämisestä.

Oppilaan arviointi muodostaa kokonaisuuden, jossa on tärkeää opettajan antama jatkuva palaute.
Arviointipalautetta annettaessa otetaan huomioon arvioinnin merkitys oppilaan oppimisprosessille.
Arviointi on monipuolista, kokonaisvaltaista, realistista ja kannustavaa. Arviointipalaute antaa
tietoa myös niistä oppimisen osaalueista, joita on tarpeen kehittää.

Oppilaan arviointi perustuu opetussuunnitelmassa asetettuihin tavoitteisiin, kuvaukseen oppilaan
hyvästä osaamisesta tai oppilaalle mahdollisesti laaditussa oppimissuunnitelmassa asetettuihin
oppilaan omiin tavoitteisiin. Arviointipalautetta annetaan oppiaineissa osaamisesta ja edistymises
tä sekä käyttäytymisestä ja työskentelystä.

Vuosiluokkien 1 – 2 oppilaan arviointi on sanallista ja kohdistuu ensisijaisesti oppilaan edistymi
seen sekä yleisiin opiskelu ja työskentelytaitoihin. Vuosiluokilla 3 – 7 oppilaan arviointi voi olla
sanallista arviointia, numeroarvostelu tai näiden yhdistelmä.

Kuudennen luokan lukuvuositodistuksessa käytetään numeroarvostelua, jota voidaan täydentää
sanallisella arvioinnilla. Oman opintoohjelman mukaan opiskelevien erityisopetuksen oppilaiden
arviointi voi tarvittaessa olla sanallista myös kuudennen luokan lukuvuositodistuksessa.

Yhteisten oppiaineiden arvioinnissa käytetään numeroarvostelua viimeistään kahdeksannella vuosi
luokalla sekä aiemmin niissä oppiaineissa, joissa oppilas on suorittanut perusopetuksen yhteiset
opinnot. Arvioinnin tulee olla monipuolista ja siksi oppilaalle annetaan sanallista arviointipalautet
ta edistymisestä numeroarvostelun lisäksi koko perusopetuksen ajan.

Oppilaalle ja hänen huoltajalleen annetaan etukäteen tietoa arvioinnin perusteista sekä pyydettäes
sä selvitetään jälkikäteen, miten niitä on arvioinnissa sovellettu. Arviointipalautetta annetaan oppi
laalle ja hänen huoltajalleen riittävästi lukuvuositodistuksen lisäksi. Arvioinnista päätetään koulun
opetussuunnitelmassa.

Valtakunnallisissa opetussuunnitelman perusteissa laaditut kuvaukset oppilaan hyvästä osaamises
ta tukevat opettajan työtä ja ovat arvioinnin pohjana arvioitaessa, miten oppilas on saavuttanut
tavoitteet. Numeroarvosana kuvaa osaamisen tasoa. Sanallisella arvioinnilla kuvataan myös oppi
laan edistymistä ja oppimisprosessia. Numeroarvostelua käytettäessä hyvän osaamisen kuvaus
määrittelee tason arvosanalle kahdeksan (8). Arviointimuodosta riippumatta oppilas saa lukuvuo
den aikana monipuolisesti palautetta edistymisestään ja osaamisestaan.
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Vartiokylän yläasteella arvioinnilla on kannustava ja ohjaava tehtävä. Kussakin oppiaineessa arviointi perus

tuu opetussuunnitelman tavoitteisiin sekä siihen, miten oppiaineen edellyttämät tiedot ja taidot on saavutettu.

Arvioinnin kohteena ovat sekä oppimistulokset että oppimisprosessi. Arviointiperusteet on tarkemmin esitetty

kunkin oppiaineen kohdalla. Arvioinnin tavoitteena on auttaa oppilasta kehittämään opiskelutaitojaan ja käyt

tämään itselleen sopivia oppimistapoja. Oppilasta kannustetaan aktiiviseen tiedonhankintaan, kriittisyyteen,

kokonaisuuksien oppimiseen sekä tiedon ja taidon yhdistämiseen. Arviointi on yksilöllistä, oppilaan ikäkau

den ja kehitysvaiheen huomioonottavaa. Sairauden tai vamman aiheuttamat vaikeudet otetaan huomioon

arvioinnissa.

Arviointiin vaikuttavat:

§  oppilaan tuntityöskentely ja sen tulokset

§  oppilaan aktiivisuus ja vastuullisuus

§  työ omalla ajalla ja sen tulokset

§  koearvosanat

Numeroarvostelu annetaan kahdesti lukuvuodessa. Lukukausitodistus annetaan syyslukukauden päättyessä

ja lukuvuositodistus keväällä lukuvuoden päättyessä. Kaikki oppiaineet arvostellaan numeroin.

Numeroarvostelun lisäksi annetaan kahdesti lukuvuodessa opiskelun edistymisestä kertova sanallinen jakso

tiedote, johon sisältyy oppilaan itsearviointi ja huoltajan palaute. Opettajat antavat palautetta oppilaan työs

kentelystä ja edistymisestä eri oppiaineissa.

Suullista arviointipalautetta annetaan oppilaille ja heidän huoltajilleen aina tarvittaessa. Seitsemäsluokkalais

ten huoltajille varataan tilaisuus tavata luokanvalvoja ensimmäisen lukuvuoden aikana. Tämän henkilökoh

taisen tapaamisen aikana voidaan käydä myös arviointikeskustelua. Opettajat antavat sanallista arviointia

oppilaalle kuhunkin oppiaineeseen soveltuvassa yhteydessä.

Arviointikriteereistä tiedotetaan vanhemmille koulun lukuvuosioppaassa, tiedotteissa ja vanhempainilloissa.

Arvosanan muodostumisen periaatteet

Yhteiset aineet

Opintojen aikaisen arvioinnin perusteet ovat jokaisen oppiaineen yhteydessä. Päättöarvioinnissa noudate

taan Opetushallituksen perusopetuksen päättöarvioinnin kriteereitä.
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Hyväksytyt suoritukset

Hyväksytty arvosana annetaan lukuvuositodistukseen, jos oppilaan kirjallisten kokeiden keskiarvo vastaa

välttävää arvosanaa tai jos hän muulla tavoin osoittaa hallitsevansa opiskeltavia asioita. Lisäksi edellytetään,

että hän on läsnä oppitunneilla ja osallistuu tuntityöskentelyyn.

Oppilaan itsearviointi

Opetuksen yhtenä tehtävänä on luoda edellytyksiä oppilaan itsearviointitaitojen kehittymiselle. Ta
voitteena on tukea oppilaan itsetuntemuksen kasvua ja kehittää hänen opiskelutaitojaan. Oppilaan
käsitys itsestään oppijana selkiytyy ja tieto oman kehittymisen mahdollisuuksista syvenee. Oppilasta
ohjataan ja kannustetaan asettamaan tavoitteita työskentelylleen, oppimiselle ja yhdessä toimimi
selle sekä arvioimaan oppimis ja työskentelytaitojaan.

Oppilas harjaantuu tarkastelemaan ja säätelemään toimintaansa sekä tunnistamaan edistymistään.
Itsearvioinnin kautta oppilaalle syntyy käsitys siitä, että hän voi vaikuttaa omaan oppimiseensa ja
itseään koskeviin asioihin. Oppilas tarvitsee opettajan ohjausta ja tukea sekä säännöllistä palautet
ta, jotta hänen itse arviointitaitonsa kehittyvät.

Vartiokylän yläasteella. itsearvioinnin avulla syvennetään oppilaan itsetuntemusta ja realistista käsitystä

omista taidoistaan sekä hänen kykyään ymmärtää oman työn merkitys hyvien oppimistulosten edellytyksenä.

Oppilaat arvioivat opiskeluaan eri oppitunneilla sekä kahdesti vuodessa jaksotiedotteen yhteydessä.

Työskentelyn arviointi

Työskentelyn arvioinnilla tuetaan oppilaan oppimaan oppimisen taitojen kehittymistä. Työskentelyn
arviointi kohdistuu oppilaan taitoon suunnitella, säädellä, toteuttaa ja arvioida omaa työtään. Vas
tuullisuus ja yhteistyötaidot ovat myös osa oppilaan työskentelyn arviointia. Työskentelyn arvioin
nin pohjana ovat koulun opetussuunnitelmassa työskentelylle asetetut yleiset ja oppiainekohtaiset
tavoitteet.

Työskentelyn arviointi on aina osa oppiaineen arviointia. Siitä voidaan antaa myös erillinen sanal
linen arvio.

Vartiokylän yläasteella työskentelyn arvioinnissa kiinnitetään huomiota vastuun kantamiseen opiskelussa,

muiden kanssa työskentelyyn, aktiivisuuteen oppitunneilla, kotitehtävien tekemiseen ja koulunkäynnin sään

nöllisyyteen.

Käyttäytymisen arviointi

Käyttäytymisessä arvioidaan sitä, miten oppilas toimii vuorovaikutuksessa muiden ihmisten ja ym
päristön kanssa, arvostaa omaa ja toisten työtä ja noudattaa sääntöjä. Käyttäytymisen arvioinnin
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pohjana ovat koulun opetussuunnitelmassa käyttäytymiselle asetetut tavoitteet. Oppilaan käyttäyty
mistä arvioivat kaikki oppilasta opettavat opettajat.

Vartiokylän yläasteella oppilaan käyttäytymisen arviointiin vaikuttaa se, miten oppilas ottaa huomioon muut

ihmiset ja ympäristön, ja miten hän arvostaa työntekoa ja noudattaa sääntöjä. Käyttäytymistä arvioidaan

numeroin lukukausi ja lukuvuositodistuksessa sekä sanallisesti jaksotiedotteissa. Niissä tiedotetaan huolta

jalle myös oppilaan poissaoloista ja myöhästymisistä.

Opettajat antavat käyttäytymisen arvosanan. Luokanvalvoja laskee näistä keskiarvon. Lopullista arvosanaa

antaessaan luokanvalvoja ottaa huomioon mahdolliset rikkeet.

Käyttäytymiselle asetetut tavoitteet:

Muiden huomioonottaminen

§  hyvät tavat

§  kyky arvostaa erilaisuutta

§  yhteistyökyky

§  vastuuntunto

§  auttaminen tarvittaessa

Työnteon arvostaminen

§  positiivinen suhtautuminen työhön ja opiskeluun

§  oman ja toisen työn arvostaminen

Ympäristön huomioonottaminen

§  työrauha

§  koulutilojen, ympäristön ja toisen omaisuuden kunnioittaminen

Sääntöjen noudattaminen

§  koulun järjestyssääntöjen noudattaminen

§  säännöllinen koulunkäynti ja opiskelu

§  poissaolojen selvittäminen

§  koulun ja kodin välisistä tiedotteista huolehtiminen

Arvosanojen kuvaus
Käyttäytymisen arvioinnissa pyritään huomioimaan oppilaan kehitysvaihe ja persoonallisuus sekä poikkeuk

selliset tapahtumat ja muutokset elinoloissa. Arvosanoina käytetään 4 – 10.

kymmenen (10):

oppilaan käyttäytyminen on kaikkien tavoitteiden mukaista

yhdeksän (9):

oppilaan käyttäytyminen on lähes aina tavoitteiden mukaista
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kahdeksan (8):

oppilaan käyttäytyminen on yleensä tavoitteiden mukaista, mutta siinä on joskus huomautettavaa

seitsemän (7):

oppilaan käyttäytyminen ei aina ole tavoitteiden mukaista, vaan siinä on usein huomautettavaa

kuusi (6):

oppilaan käyttäytyminen on harvoin tavoitteiden mukaista

viisi (5):

oppilaan käyttäytyminen ei ole tavoitteiden mukaista

neljä (4):

oppilaan käyttäytyminen ei ole normaaliin kouluyhteisöön sopivaa

Erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden arviointi

Oppilaan oppimisvaikeudet otetaan huomioon oppilaan arvioinnissa. Arvioitaessa tulee käyttää
menetelmiä, joiden avulla oppilas kykenee mahdollisimman hyvin osoittamaan osaamisensa.

Erityisopetukseen otetun tai siirretyn oppilaan arvioinnin perusteet määritellään hänelle laaditta
vassa henkilökohtaisessa opetuksen järjestämistä koskevassa suunnitelmassa (HOJKS).

Jos erityisopetukseen otettaessa tai siirrettäessä on päätetty, että oppilas opiskelee perusopetuksen
yleisen opetussuunnitelman mukaisesti, hänen suorituksensa arvioidaan samoilla perusteilla kuin
muidenkin oppilaiden suoritukset.

Jos erityisopetukseen otettaessa tai siirrettäessä on päätetty, että oppilas opiskelee yksilöllisen op
pimäärän mukaan yhdessä tai useammassa oppiaineessa, arvioidaan oppilaan suorituksia henkilö
kohtaisessa opetuksen järjestämistä koskevassa suunnitelmassa määriteltyihin oppilaan omiin ta
voitteisiin perustuen. Yksilöllisten oppimäärien mukaisesti opiskelluissa oppiaineissa voidaan käyt
tää sanallista arviota koko perusopetuksen ajan ja päättöarvioinnissa.

Maahanmuuttajataustaisen oppilaan arviointi

Oppiaineiden arvioinnissa otetaan huomioon oppilaan tausta ja vähitellen kehittyvä suomen kielen
taito. Suomen kielen taitojen mahdollisten puutteiden merkitystä arvioinnissa pyritään vähentä
mään monipuolisilla, joustavilla ja oppilaan tilanteeseen sovitetuilla arviointimenetelmillä. Äidin
kieli ja kirjallisuus oppiaine arvioidaan joko suomi toisena kielenä tai suomi äidinkielenä 
oppimäärän mukaisesti. Koulu päättää oppimäärästä oppilaskohtaisesti. Oppilaan arviointi voi olla
sanallista koko perusopetuksen ajan lukuun ottamatta päättöarviointia.
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Oppilaan arviointi perustuu oppimissuunnitelmassa asetettuihin tavoitteisiin valmistavan opetuksen
ajan ja vuosi sen jälkeen.

Oppilas voi valmistavan opetuksen ohessa suorittaa myös perusopetuksen oppimääriä joissakin
oppiaineissa. Oppilas saa tällöin erillisen todistuksen perusopetuksen oppimäärän suorittamisesta.
Arviointi voidaan antaa sanallisena arviona tai numeroarvosteluna. Jos oppilas suorittaa jonkin
perusopetuksen oppiaineen koko oppimäärän valmistavan opetuksen aikana, annetaan siitä nume
roarvosana.

Peruskoulun vuosiluokille 7 – 9 sijoittuvan maahanmuuttajataustaisen oppilaan, joka ei ole opiskel
lut vierasta kieltä, oppimissuunnitelmassa asetetaan tavoitteet kielen opiskelulle ja kuvataan tarvit
tavat tukimuodot, joiden avulla oppilas voi saavuttaa A – kielen oppimäärän tavoitteet päättöarvi
ointiin mennessä. Oppilas voi myös osallistua B1 – englannin opetukseen, joka tukitoimin toteutet
tuna arvioidaan viimeistään päättötodistuksessa A – kielenä.

Maahanmuuttajaoppilaan äidinkieli

Oppilaalle annetaan lukuvuoden päättyessä erillinen todistus maahanmuuttajien äidinkielen ope
tukseen osallistumisesta. Todistukseen merkitään opetettava kieli, opetuksen laajuus ja sanallinen
arvio. Myös päättöarvioinnista annetaan erillinen todistus. Päättöarviointi perustuu hyvän osaami
sen kuvaukseen.

Opinnoissa etenemisen ja vuosiluokalle jättämisen periaatteet

Oppilas siirtyy seuraavalle vuosiluokalla, jos hän on suorittanut hyväksytysti kaikki opetussuunni
telmassa määritellyt oppiaineiden tai aihekokonaisuuksien tavoitteet. Oppilas voi siirtyä seuraaval
le vuosiluokalle, vaikka hänellä olisi hylättyjä suorituksia, jos arvioidaan, että hän kykenee suoriu
tumaan seuraavan vuosiluokan tavoitteista. Tällöin oppilaalle laaditaan kyseisessä oppiaineessa
oppimissuunnitelma, josta käy ilmi, miten oppilas suorittaa opintonsa hyväksytysti.

Oppilaalle, jolla on hylättyjä suorituksia, varataan mahdollisuus osoittaa erillisessä kokeessa saa
vuttaneensa kyseisen oppiaineen vuosiluokan tavoitteet hyväksytysti. Erillinen koe voi sisältää mo
nipuolisesti erilaisia näyttömahdollisuuksia.

Vuosiluokalle jättämistä harkittaessa arvioidaan aina sen hyöty oppilaan kokonaistilanteen kannal
ta. Kokonaistilanteen arviointiin osallistuu tarvittava oppilashuoltohenkilöstö. Oppilas voidaan
jättää vuosiluokalle, jos hänellä on hylätty suoritus yhdessä tai useammassa oppiaineessa ja arvi
oidaan, ettei hän selviydy seuraavan vuosiluokan tavoitteista. Oppilas voidaan jättää vuosiluokalle
myös yleisen heikon koulumenestyksen perusteella, vaikka hänellä ei olisi yhtään hylättyä suoritus
ta. Huoltajalle varataan tällöin mahdollisuus tulla kuulluksi ennen päätöksen tekemistä.

Yhteistyötä oppilaan huoltajan kanssa tiivistetään, kun huomataan, että oppilaan suoritustaso yh
dessä tai useammassa oppiaineessa on heikentynyt huomattavasti. Tämä on erityisen tärkeää päät
tövaiheessa olevien oppilaiden osalta.

Vartiokylän yläasteella oppilas siirtyy seuraavalle vuosiluokalle suoritettuaan hyväksytysti oppiaineiden ta

voitteet. Oppilas voi siirtyä seuraavalle vuosiluokalle, vaikka hänellä olisi hylättyjä suorituksia, jos arvioidaan,



Vartiokylan yläasteen koulun opetussuunnitelma 2005

 34 

että hän kykenee suoriutumaan seuraavan vuosiluokan tavoitteista. Hyväksyttyä arvosanaa tai jo päättyneen

aineen arvosanaa ei voi korottaa peruskoulun aikana.

Oppilaalle, jolla on hylättyjä suorituksia, varataan mahdollisuus erillisessä kokeessa ennen seuraavan luku

vuoden alkua osoittaa saavuttaneensa vuosiluokan tavoitteet hyväksytysti.

Oppilas voidaan jättää luokalle, jos hänellä on hylätty suoritus yhdessä tai useammassa oppiaineessa ja jos

arvioidaan, että hän ei selviydy seuraavan vuosiluokan tavoitteista. Oppilas voidaan jättää luokalle myös

yleisen heikon koulumenestyksen perusteella. Päätöksen oppilaan luokalle jättämisestä tekevät rehtori ja

oppilasta opettavat opettajat. Huoltajalle varataan mahdollisuus tulla kuulluksi ennen päätöksen tekemistä.

Luokalle jääneen oppilaan edellisiä suorituksia ei huomioida.

Vuosiluokalle siirtymis tai jättämispäätökseen tyytymätön huoltaja voi pyytää arvioinnin uusimista. Pyyntö

tehdään rehtorille kahden kuukauden kuluessa arvioinnista. Uudesta arvioinnista päättävät rehtori ja oppi

laan opettajat yhdessä. Uuteen arviointiin tyytymätön huoltaja voi pyytää oikaisua lääninhallitukselta.

Oman opintoohjelman mukaan etenevä oppilas

Oman opintoohjelman mukaan etenevä oppilas siirtyy lukuvuoden työn päätyttyä seuraavalle vuo
siluokalle. Oppilas voidaan jättää vuosiluokalle vain yleisen heikon koulumenestyksen perusteella

Oman opintoohjelman mukaan opiskeleva oppilas on 9. luokan oppilas, kunnes hän suorittaa pe
rusopetuksen koko oppimäärän ja saa päättötodistuksen tai hänen oppivelvollisuusikänsä täyttyy ja
hän eroaa koulusta.

Vuosiluokkiin sitomaton opetus

Oppilas etenee opintokokonaisuuksittain oman opintoohjelman mukaan. Opetussuunnitelmassa
määritellään ne tiedot ja taidot, jotka ovat edellytyksenä kunkin opintokokonaisuuden opiskelun
aloittamiselle.

Päättöarvioinnin periaatteet

Päättöarvioinnin tulee olla valtakunnallisesti vertailukelpoista ja kohdella oppilaita tasavertaisesti.
Päättöarvioinnin tehtävänä on määritellä, miten hyvin oppilas on saavuttanut perusopetuksen ta
voitteet eri oppiaineissa.

Päättöarvosana perustuu oppilaan osaamiseen päättövaiheessa. Päättövaiheen muodostavat vuosi
luokat 8 – 9 lukuun ottamatta niitä oppiaineita, joissa yhteinen opetus päättyy aikaisemmin.

Oppilaan osaaminen arvioidaan suhteessa valtakunnallisiin päättöarvioinnin kriteereihin, jotka
määrittelevät tieto – ja taitotason arvosanalle 8 (hyvä). Päättöarvioinnissa työskentelytaidot sisäl
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tyvät oppiaineiden päättöarvioinnin kriteereihin. Oppilas saa arvosanan 8, jos hän osoittaa keski
määrin kriteereiden mukaista osaamista, joidenkin kriteereiden saavuttamatta jäämisen voi kom
pensoida muiden kriteereiden tason ylittäminen. Oppilas saa arvosanan 5 (välttävä), jos hän osoit
taa jossain määrin kriteereiden mukaista osaamista.

Vartiokylän yläasteella päättöarvioinnin perusteena ovat Opetushallituksen hyvän osaamisen kriteerit. Päät

töarvioinnista tiedotetaan huoltajille koulun lukuvuosioppaassa ja vanhempainilloissa. Lisäksi huoltajat saa

vat tarvittaessa tietoa opintoohjaajalta ja aineopettajilta.

Päättöarviointiin tyytymätön voi pyytää arvioinnin uusimista. pyyntö tehdään rehtorille kahden kuukauden

kuluessa arvioinnista. Uudesta arvioinnista päättävät rehtori ja oppilaan opettajat yhdessä. Uuteen arviointiin

tyytymätön huoltaja voi pyytää oikaisua lääninhallitukselta.

TODISTUKSET

Perusopetuksen aikana käytettävät todistukset

Lukuvuoden päättyessä annetaan lukuvuositodistus, joka on opettajan antama arvio oppilaan edis
tymisestä ja osaamisesta. Lukuvuoden aikana annettavan arviointipalautteen määrästä ja muodosta
päätetään koulun opetussuunnitelmassa. Oppilaan itsearviointi ei sisälly varsinaiseen lukuvuosito
distukseen, mutta se voidaan antaa erillisenä lukuvuositodistuksen liitteenä.

Jos oppilas saa oman uskonnon opetusta merkitään hänen saamansa arvio todistukseen vain siinä
tapauksessa, että kyseinen opetus on perusopetuksen järjestäjän antamaa. Uskonnollisen yhdyskun
nan antamasta opetuksesta mahdollisesti saatua arvosanaa ei merkitä todistukseen.

Jos oppilaan oppitunneista lukuvuoden aikana vähintään puolet on opetettu muulla kuin koulun
opetuskielellä, tulee todistuksessa mainita opetuksessa käytetty kieli ja sillä opetetut oppiaineet.

Jos oppilas opiskelee yksilöllisten oppimäärien mukaan, varustetaan numeroarvosana tai sanalli
nen arvioi tähdellä (*). Todistuksen lisätietoihin tulee merkintä siitä, että oppilas on opiskellut täh
dellä merkityt (*) oppiaineet yksilöllisen oppimäärän mukaan (Perusopetuslaki 17 §:n 2 mom.).

Erotodistus annetaan oppilaalle, joka vaihtaa toiseen kouluun tai eroaa perusopetuksesta tai ei ole
saanut oppivelvollisuutta suoritetuksi oppivelvollisuutensa. Erotodistuksen liitteenä tulee olla kou
lussa noudatettu tuntijako sekä selvitys opetuksen mahdollisista painotuksista. Erotodistukseen ei
merkitä käyttäytymisen arviota.

Vartiokylän yläasteen todistuskaavakkeet ovat liitteenä.
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Päättötodistus

Perusopetuksen päättövaiheessa numeroin arvosteltavat yhteiset oppiaineet ovat äidinkieli ja kirjal
lisuus, toinen kotimainen kieli, ensimmäinen vieras kieli, matematiikka, fysiikka, kemia, biologia,
maantieto, terveystieto, uskonto tai elämänkatsomustieto, historia, yhteiskuntaoppi, musiikki, kuva
taide, käsityö, liikunta sekä kotitalous.

Äidinkieli ja kirjallisuus–oppiaineessa arvioidaan perusopetuksen perusteissä määritellyt oppimää
rät, joista oppilas opiskelee yhtä tai kahta.  Jos oppilas on vaihtanut (äidinkielen ja kirjallisuuden,
toisen kotimaisen tai vieraiden kielten) oppimäärää, arvioidaan päättöarvioinnissa se oppimäärä,
jota hän on viimeksi opiskellut. Samoin menetellään, jos oppilas on vaihtanut katsomusaineesta
toiseen. Oppiaineiden vuosiviikkotuntien merkitään vain taito  ja taideaineissa ja valinnaisissa
aineissa

Ne valinnaiset aineet, jotka muodostavat yhtenäisen, vähintään kahden vuosiviikkotunnin oppimää
rän, arvioidaan numeroin. Oppimäärältään alle kaksi vuosiviikkotuntia käsittävät valinnaiset aineet
ja tällaisista oppimääristä koostuvat kokonaisuudet arvioidaan sanallisesti. Mikäli sanallisesti ar
vioitu valinnainen aine katsotaan jonkin yhteisen aineen syventäviksi opinnoiksi, sen suoritus voi
korottaa kyseisen oppiaineen arvosanaa.
Valinnaisena aineena opiskeltava kieli voidaan huoltajan kirjallisesta pyynnöstä arvioida sanalli
sesti

Jos oppilas saa oman uskonnon opetusta merkitään hänen saamansa arvio todistukseen vain siinä
tapauksessa, että kyseinen opetus on perusopetuksen järjestäjän antamaa. Uskonnollisen yhdyskun
nan antamasta opetuksesta mahdollisesti saatua arvosanaa ei merkitä todistukseen.

Päättötodistukseen merkitään oppiaineen opetuksessa käytetty kieli, mikäli jonkin oppiaineen pe
rusopetuksen oppitunneista on päättövaiheessa opetettu vähintään puolet muulla kuin koulun ope
tuskielellä.

Jos oppilas opiskelee yksilöllisten oppimäärien mukaan, myös päättötodistus voi olla sanallinen.
Jos käytetään numeroarvostelua, varustetaan numeroarvosana tähdellä (*). Todistuksen lisätietoi
hin tulee merkintä siitä, että oppilas on opiskellut tähdellä merkityt (*) oppiaineet yksilöllisen op
pimäärän mukaan (Perusopetuslaki 17 §:n 2 mom.)

Yhdeksännen luokan oppilaalle annetaan tarvittaessa jatkoopintoihin pyrkimistä varten välitodis
tus, jossa oppilaan osaaminen arvioidaan samoin perustein kuin päättötodistuksessa.

8.2 Toiminnan arviointi ja kehittäminen

Koulun toiminnan arviointi on osa kouluyhteisön perustyötä ja osa Helsingin yleissivistävän koulu
tuksen arviointia. Arvioinnin tavoitteena on tukea oppilaiden ja opiskelijoiden oppimista, opetus
toimen henkilöstön työtä sekä hankkia ja analysoida tietoa koulun kehittämistyön ja päätöksenteon
pohjaksi.
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Lukuvuosittain toiminnan ja talouden suunnittelun lähtökohtana ovat koulun oman opetussuunni
telman ohella yleissivistävän koulutuksen strategiset sekä toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet ja
edellisen lukuvuoden toimintakertomus. Koulu hyödyntää toiminnan ja talouden suunnittelussa käy
tettävissä olevia arviointituloksia.

Itsearviointia tehdessään ja omia tuloksia seuratessaan koulu ottaa huomioon yleissivistävän kou
lutuksen arvioinnin linjauksissa mainitut yhteiset arviointikäytännöt ja niiden tuottamat tulokset ja
tulosten kehittymisen.

Koulu osallistuu valtakunnallisiin ja opetusviraston tilaamiin tutkimukseen ja vastaa kyselyihin
sekä hyödyntää niistä saatuja tuloksia toimintansa kehittämisessä.

Koulu voi kaikille yhteisten arviointikäytänteiden ja arviointikohteiden ohella halutessaan myös
käyttää omia arviointimenetelmiä ja valita arviointikohteita omista lähtökohdistaan käsin.

Koulun toiminnan arvioinnista ovat ensisijaisesti vastuussa rehtori ja opettajat.

I Strateginen arviointi

Vartiokylän yläasteella opettajakunnan valitsema suunnitteluryhmä rehtorin johdolla laatii ehdotuksen toimin

tasuunnitelmaksi ja toimintakertomukseksi. Opettajainkokouksessa suunnitteluryhmän jäsenien vetämät

työryhmät käsittelevät ehdotukset. Yhteisesti sovitaan kehittämiskohteista, toimintatavoista ja arvioinnista.

Rehtori valmistelee talouden käyttösuunnitelman. Siitä käydään yleiskeskustelu opettajainkokouksessa en

nen johtokunnan käsittelyä.

II Jatkuva arviointi ja kehittäminen

Valtakunnallisten ja opetusviraston tilaamien tutkimusten lisäksi saamme tietoa koulun toiminnan arvioimi

seksi ja kehittämiseksi vanhemmilta, oppilailta ja opettajilta.

Arvioinnin menetelmiä ovat:

§  kyselyt oppilaille ja vanhemmille

§  vanhempien tapaamiset

§  jaksotiedotteet, joissa on jokaisella luokkaasteella erilaisia kouluun liittyviä kysymyksiä sekä

oppilaille että vanhemmille

§  seurataan oppilaiden sijoittumista jatkokoulutukseen

§  kehityskeskustelut rehtorin kanssa

§  pedagogiset keskustelut opettajien välillä

Saadut tiedot kootaan ja niitä käsitellään opettajainkokouksissa ja vanhempainilloissa sekä hyödynnetään

valittaessa kehittämiskohteita.
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9. Opetuksen tavoitteet ja sisällöt

9.1 Aihekokonaisuudet ja opetuksen eheyttäminen

9.1.1 Opetuksen eheyttäminen

Eheytetyssä opetuksessa työn suunnittelun lähtökohtana ovat eri oppiaineiden tavoitteet ja sisällöt
sekä aihekokonaisuudet. Suunnittelussa otetaan myös huomioon koulun opetukselliset painoalueet.
Opettaja käyttää suunnittelussa monipuolisesti eri oppiaineiden ja aihekokonaisuuksien tavoitteita
ja sisältöjä siten, että niistä muodostuu yhdessä valittujen menetelmien kanssa ehyt kokonaisuus.
Opetus voidaan toteuttaa teemoittain tai aihekokonaisuuksittain siten, että opetuksessa käsitellään
samanaikaisesti eri oppiaineiden sisältöjä. Alkuopetuksessa työn suunnittelussa otetaan huomioon
oppilaiden ikäkaudelle ominaiset toimintatavat sekä mahdollisuus edetä tutusta tuntemattomaan ja
arkikokemuksista käsitteelliseen ajatteluun.

9.1.2 Aihekokonaisuudet

Valtakunnallisesti määritellyt aihekokonaisuudet ovat koulun kasvatus ja opetustyön keskeisiä pai
noalueita ja opetustyötä eheyttäviä teemoja. Helsingissä aihekokonaisuudet toteutuvat koulujen
toimintakulttuurissa ja  rakenteissa, oppiaineiden opetuksessa sekä mahdollisina oppiaineita yh
distävinä kokonaisuuksina. Aihekokonaisuuksien toteuttamista vuosiluokkien 1 – 9 aikana suunni
tellaan yhteistyössä alueen peruskoulujen kanssa sekä mahdollisuuksien mukaan eri yhteistyö
kumppaneiden kanssa. Aihekokonaisuuksien toteuttamisessa otetaan huomioon Helsingin sekä eri
tyisesti koulun oman alueen tarjoamat mahdollisuudet ja haasteet. Aihekokonaisuuksien toteuttami
sessa painotetaan tulevaisuusnäkökulmaa.

Koulussamme aihekokonaisuudet toteutetaan teemoina kolmen vuoden jaksoissa, jolloin jokainen oppilas

ehtii osallistua kaikkiin aihekokonaisuuksiin.

1.  Kasvu ihmisyyteen

Kulttuuriidentiteetti ja kansainvälisyys

2.  Viestintä ja mediataito

Vastuu ympäristöstä, hyvinvoinnista ja kestävästä tulevaisuudesta

Ihminen ja teknologia

3.  Osallistuva kansalaisuus ja yrittäjyys

Turvallisuus ja liikenne

Ihmisenä kasvaminen  aihekokonaisuus näkyy Helsingin peruskoulujen arvoissa jokaisen oikeute
na hyvään oppimiseen ja oppijana kehittymiseen sekä ihmisenä kasvamiseen ja sivistymiseen. Kes
keistä on tukea lapsen ja nuoren kasvua vastuullisuuteen omasta elämästä ja yhteisestä tulevaisuu
desta. Helsingin peruskoulujen opetussuunnitelman yhteinen Oppimiskäsitys – osuus sisältää vuo
rovaikutuksellisuuden ja oppijana kehittymisen. Oppimisympäristö ja toimintakulttuuri sekä työtapa
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 teksteissä korostuu yhteisölliset tavoitteet. Fyysiseen, psyykkiseen ja sosiaaliseen kasvuun tähtää
vät tavoitteet löytyvät oppilaiden osallisuutta, kouluruokailua ja itsearviointia koskevista linjaus
teksteistä. Oppilashuollon osuuden keskeisenä ajatuksena on ihmisen kasvun tukeminen.

Teeman sisältöjä ovat mm.

§  oikeudenmukaisuuteen ja tasaarvoon liittyvät kysymykset

§  valmius harkita ja tehdä valintoja (mm. terveyteen, talouteen ja kuluttamiseen, mediaan, ympä

ristökäyttäytymiseen liittyvät valinnat)

§  kulttuurinen aktiivisuus

§  esteettinen havainnointi ja esteettisten ilmiöiden tulkinta ja arvostaminen

§  oma identiteetti ja itsetunto

§  hyvät tavat

§  vastuu omasta tulevaisuudesta ja yhteisestä paremmasta tulevaisuudesta

Kulttuuri – identiteetti ja kansainvälisyys  aihekokonaisuus näkyy Helsingin peruskoulujen ar
voissa sekä opetussuunnitelman yleisen osan kohdassa Oppimisympäristö ja toimintakulttuuri. Op
pilaan oman kulttuuriidentiteetin vahvistaminen, suomalaisen kulttuurin arvostaminen ja kulttuuri
en välisen vuorovaikutuksen edistäminen ovat osa Helsingin peruskoulujen arvopohjaa. Vuorovai
kutuksen edistäminen nähdään myös keskeisenä osana koulun toimintakulttuuria. Helsinki tarjoaa
kaksikielisen, monikulttuurisen ja kansainvälisen oppimisympäristön, jossa oppilas saa valmiuksia
kulttuurien välisten vuorovaikutustaitojen ja yhteistyön kehittämiseen sekä mahdollisuuksia kan
sainvälisten kontaktien luomiseen. Helsingissä on erinomaiset mahdollisuudet monipuoliseen ja
elämykselliseen kulttuuriyhteistyöhön.

Teeman sisältöjä ovat

§  oman kulttuurin tunteminen ja vieraisiin kulttuureihin tutustuminen

§  universaalit, ihmisiä yhdistävät asiat, omaleimaisuus ja suvaitsevaisuus

§  ihmisoikeudet

§  kansainvälisen vuorovaikutuksen taidot, kielitaidon merkitys

Viestintä ja mediataito – aihekokonaisuus on keskeinen pyrittäessä turvaamaan oppilaiden tasaver
taiset osallistumisen ja vaikuttamisen mahdollisuudet nykyyhteiskunnassa. Helsingin kouluissa
korostetaan ilmaisun iloa, viestintä ja mediankäyttötaitoja sekä tiedonhallintataitoja. Viestintä – ja
mediankäyttötaidoissa harjoitellaan monipuolista ilmaisua ja kriittistä median käyttöä. Tiedonhal
linnassa keskeisiä asioita ovat tiedonhankintataidot, lähdekritiikki, tekijänoikeusasiat, verkkoetiikka
sekä tietoturva.
Aihekokonaisuuden tavoitteita sisältyy Oppimisympäristö ja toimintakulttuuri sekä Työtavat –
osuuksiin. Aihekokonaisuus toteutuu osin myös koulun tietostrategian kautta.

Teeman sisältöjä ovat

§  medialukutaitoinen ja kriittinen kansalainen; median analyysitaito, lähdekritiikki, tietoturva

§  media, sananvapaus, tietosuoja

§  oma ilmaisu, luovuuden kehittäminen

§  välinehallinnan kehittäminen
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Osallistuva kansalaisuus ja yrittäjyys – aihekokonaisuuden tavoitteita sisältyy Helsingin peruskou
lujen opetussuunnitelmien yhteisten linjausten kohtaan Oppilaiden osallisuus. Tavoitteet näkyvät
myös Helsingin peruskoulujen arvopohjassa, oppimiskäsityksessä, oppimisympäristössä ja toimin
takulttuurissa, työtavoissa sekä oppilaan ohjauksen ja opintoohjauksen osuuksissa. Oppilailla on
mahdollisuus harjoitella erilaisia osallistumis ja vaikuttamiskeinoja yhteiskunnassa mm. oppilas
kuntahallituksen kautta. Tarvittavia taitoja ovat kriittisen mielipiteen muodostaminen, neuvotteluun
perustuva päätöksenteko sekä koulu – ja lähiyhteisössä toimiminen.

Tutustutaan

§  työelämään tetharjoittelussa

§  kansalaisen vaikutusmahdollisuuksiin ja yhteiskunnalliseen päätöksentekoon

§  julkisen sektorin, elinkeinoelämän ja järjestöjen merkitykseen yhteiskunnassa

§  vapaaehtoistyöhön ja järjestötoimintaan

Koulussamme on oppilaskunta, tukioppilastoimintaa sekä vertaissovittelua. Oppilailla on mahdollisuus osal

listua taksvärkkiin, jonka suunnittelusta huolehtii oppilaskunta.

Vastuu ympäristöstä, hyvinvoinnista ja kestävästä tulevaisuudesta – aihekokonaisuuden tavoitteita
sisältyy Helsingin peruskoulujen arvopohjaan. Aihekokonaisuus näkyy myös oppimisympäristön ja
toimintakulttuurin, työtapojen, oppilaiden osallisuuden, ohjauksen ja oppilashuollon osuuksissa.
Helsingin kouluissa tuetaan oppilaiden kasvua vastuullisiksi kansalaisiksi ja edistetään oppilaan
valmiuksia ja motivaatiota toimia ympäristön, ihmisen hyvinvoinnin ja hyvän tulevaisuuden puoles
ta. Yhteisissä linjauksissa on nostettu esille myös oppilaan hyvinvoinnin merkitys kasvulle, kehityk
selle ja oppimiselle. Aihekokonaisuuden tavoitteita toteutetaan lisäksi koulun ympäristöohjelman
kautta.

Teeman sisältöjä ovat

§  toiminta lähialueen ja kaupungin kehittämiseksi

§  kriittinen kuluttaminen, vastuullisten valintojen tekeminen

§  välittäminen toisista ja yhteisestä hyvinvoinnista

§  välineiden antaminen hyvän tulevaisuuden rakentamiseksi

§  mahdollinen kansainvälinen yhteistyö

Turvallisuus ja liikenne aihekokonaisuuden turvallisuusnäkökulma näkyy Helsingin peruskoulu
jen arvopohjassa. Turvallisuudesta huolehtiminen on kaikkien koulussa toimivien yhteinen tehtävä.
Oppimisympäristön ja toimintakulttuurin tulee olla sekä psyykkisesti että fyysisesti turvallinen ja
terveyttä edistävä. Turvallisuusnäkökulma sisältyy myös oppilashuollon, kodin ja koulun yhteistyön
sekä koulun toiminnan arvioinnin osuuksiin. Jokaisella peruskoululla on järjestyssäännöt, joiden
tehtävänä on edistää koulun turvallisuutta.  Koulutuksen nivelvaiheiden yhteistyöllä edistetään op
pilaiden psyykkistä ja fyysistä turvallisuutta. Aamu – ja iltapäivätoiminnan ja kouluruokailun to
teuttamisessa sekä koulumatkoihin liittyvissä asioissa otetaan huomioon terveyteen ja turvallisuu
teen liittyvät tekijät. Oppilaita kannustetaan ottamaan vastuuta omasta terveydestä.
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Teemassa käsitellään

§  koulun järjestyssääntöjä

§  liikennekasvatusta

§  oman elämän valintoja terveyden ja turvallisuuden näkökulmasta

§  kasvamista yhteiskunnalliseen vastuuseen

Ihminen ja teknologia – aihekokonaisuuden tavoitteita sisältyy oppimisympäristö – ja toimintakult
tuuri sekä työtavat osuuksiin. Fyysisen oppimisympäristön suunnittelussa ja toteutuksessa pidetään
huolta oppilaan mahdollisuudesta kasvaa tietoyhteiskunnan jäseneksi ja edistetään tieto – ja vies
tintätekniikan käyttöä opetuksessa. Aihekokonaisuuden tavoitteita toteutuu myös koulun tietostrate
gian kautta.

Teemassa tulevat esiin

§  teknologiaan liittyvät eettiset, moraaliset, hyvinvointi ja tasaarvokysymykset

§  ammattien vaatima teknologia

§  teknologia ja tulevaisuus
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9.2 Oppiaineet ja aineryhmät

9.2.1 Äidinkieli ja kirjallisuus

Johdanto

Äidinkieli ja kirjallisuus on tieto, taito ja taideaine.

Vartiokylän yläasteella painotetaan opiskelussa viestintää. Tämä antaa mahdollisuuden syventyä äidinkielen

ja kirjallisuuden opiskelussa erityisesti vuorovaikutus ja ilmaisutaitoihin sekä viestimiin.

Koulun kirjastolla on merkittävä tehtävä äidinkielen ja kirjallisuuden opiskelussa. Kirjastoon hankitaan moni

puolista ja ajankohtaista kauno ja tietokirjallisuutta sekä lehtiä.

Äidinkielen ja kirjallisuuden opiskeluun liittyy opintokäyntejä ja vierailuja esimerkiksi kirjastoon, teatteriin tai

muihin taide ja kulttuurilaitoksiin.

Yhteiset tavoitteet
Oppilaan vuorovaikutustaidot karttuvat.

Oppilaan taito tulkita ja hyödyntää erilaisia tekstejä kehittyy.

Oppilaan taito tuottaa tekstejä ja hyödyntää niitä eri tarkoituksiin kehittyy.

Oppilaan suhde kieleen, kirjallisuuteen ja muuhun kulttuuriin syvenee.

7. luokka

Tavoitteet
§  oppilas oppii toimimaan ryhmässä

§  oppilas harjaantuu toimimaan tavoitteellisesti puhujana, lukijana ja kirjoittajana

§  oppilas kartuttaa ilmaisu ja vuorovaikutustaitojaan

Sisällöt
§  asiatekstin ja kaunokirjallisen tekstin erot

§  fiktion tekstilajeista erityisesti kertomus, kuvaus

§  faktan tekstilajeista selostus, referaatti

§  kuuntelutaidon harjoittelua

§  esiintymis ja viestintätaitojen harjoittelua

§  sanaluokkien ja taivutusmuotojen kertaus ja syventäminen

§  lauserakenteet
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§  ala ja yläkäsitteet

§  kerronnan rakenteita ja keinoja

§  nuorten kirjallisuutta

§  kirjoitetun kielen perussääntöjen (alkukirjain, yhdyssanat, välimerkit) varmennusta

8. luokka

Tavoitteet
§  oppilas rohkaistuu tuomaan esille ja perustelemaan näkemyksiään

§  oppilas harjaantuu aktiiviseksi ja kriittiseksi lukijaksi ja kuulijaksi

§  oppilas syventää tekstilajien tuntemustaan

Sisällöt
§  kielen vaikutuskeinot

§  vaikuttavia kirjoituksia ja puheenvuoroja

§  verbien modukset, lauseenjäsennyksen pääasiat

§  eri viestimet vaikuttajina

§  median tekstilajeista erityisesti vaikuttamaan pyrkivät tekstit, mainokset ja kuvat

§  eri teemoihin liittyvää kirjallisuutta

§  kaunokirjallisuuden lajit

§  kirjallisuuden lajityyppejä, esimerkiksi jännitys, kauhu, fantasia ja scifikirjallisuus

§  väittelyharjoituksia

§  elokuvataiteeseen tutustumista

9. luokka

Tavoitteet
§  oppilas syventää suhdettaan kieleen, kirjallisuuteen ja muuhun kulttuuriin

§  oppilas löytää oman tyylinsä kirjoittajana

§  oppilas tuntee omat kielelliset juurensa ja osaa käyttää tilanteeseen sopivaa kielimuotoa

Sisällöt
§  äidinkielen merkitys

§  suomen kielen vaiheita ja erityispiirteitä

§  suomi maailman kielten joukossa

§  kielen alueellinen ja sosiaalinen vaihtelu

§  kaunokirjallisuuden tyylisuuntia

§  kotimaisen kirjallisuuden vaiheita, tutustuminen keskeisiin klassikkoihin, nykykirjallisuutta
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§  kansanperinteen lajeja ja tutustuminen Kalevalaan

§  teatteriin tutustumista

§  oman asiatekstin suunnittelu ja tuottaminen

§  lähdeaineiston käytön harjoittelua

§  kirjoitetun kielen perussääntöjen kertausta ja syventämistä

Työtavat
Oppilas oppii työskentelemään sekä ryhmissä että itsenäisesti, arvostamaan omaa sekä muiden ajattelua.

Oppiainetta opiskellaan sekä koulussa että kotona. Kotitöihin kuuluvat mm. kirjoitelmat ja kirjallisuuden lu

keminen.

Arviointi
Äidinkielen ja kirjallisuuden arviointi perustuu tavoitteiden saavuttamiseen. Se kohdistuu kaikkiin oppiaineen

osaalueisiin: lukemiseen, kirjoittamiseen, puheviestintään, kirjallisuuteen ja kielitietoon. Arviointi pohjautuu

suullisiin ja kirjallisiin tuotoksiin ja jatkuvaan työskentelyn havainnointiin.

Päättöarvosanan hyvän osaamisen (arvosana 8) kriteereihin kuuluu laajaalainen oppiaineen eri osa

alueiden hallinta. Osaalueet otetaan tasavertaisesti huomioon päättöarvioinnissa, mutta jonkin erinomainen

hallinta voi korvata puutteita toisella osaalueella.

PÄÄTTÖARVIOINNIN KRITEERIT ARVOSANALLE 8

Oppilaan vuorovaikutustaidot ovat kehittyneet niin, että hän
• haluaa ja rohkenee ilmaista itseään kirjallisesti ja suullisesti sekä ryhmän jäsenenä että yksin esiintyessään

• osoittaa päättelevän ja arvioivan kuuntelemisen taitoa

• osaa ottaa ideointi ja ongelmanratkaisukeskusteluissa sekä muissa ryhmäviestintä

tilanteissa puheenvuoron ja esittää ehdotuksen, kannanoton, kysymyksen, lisätietoja ja perusteluja

• edistää ryhmän pääsyä tavoitteeseen sekä osaa toimia rakentavasti myös silloin, kun asioista ollaan eri

mieltä

• tuntee keskeisimmät puhutun ja kirjoitetun kielimuodon erot ja ottaa huomioon viestintätilanteen, vastaanot

tajan ja välineen muun muassa kielimuotoa valitessaan; hän pystyy vaihtamaan nuorison oman puhekielen

tarvittaessa yleispuhekieleksi

• pystyy havainnoimaan ja arvioimaan äidinkielen taitojaan; hän ottaa vastaan palautetta ja hyödyntää sitä

omien taitojensa kehittämiseksi; hän antaa myös rakentavaa palautetta toisille ja työskentelee tavoitteellises

ti sekä yksin että ryhmässä.

Oppilaan taito tulkita ja hyödyntää erilaisia tekstejä on kehittynyt niin, että hän
• väittää vastaan, esittää tulkintoja ja arvioita sekä pohtia tekstin yhteyksiä omiin kokemuksiinsa ja ajatuksiin

sa

• tuntee erilaisten tekstien käyttömahdollisuuksia ja osaa suunnistaa monenlaisessa tekstiympäristössä
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• lukee tekstejä, myös erilaisia median tekstejä, tarkoituksenmukaista lukutapaa käyttäen

• erottaa tavallisia tekstityyppejä tekstikokonaisuuksista

• tunnistaa tavallisia kaunokirjallisuuden, median ja arjen tekstilajeja

• osaa vertailla tekstejä, löytää sisällön ydinasiat sekä tekijän mielipiteen ja sen perustelut

• pystyy tiivistämään fiktiivisen tekstin juonen, laatimaan henkilökuvia sekä seuraamaan henkilöiden ja hei

dän suhteittensa kehitystä

• osaa kuvata runoa ja esittää siitä ajatuksia

• tietää, että tekstillä on tekijä ja tarkoitus, jotka vaikuttavat sen sisältöön, muotoon ja ilmaisuun

• pystyy tekemään havaintoja ja päätelmiä tekstien visuaalisista ja auditiivisista keinoista

• pystyy tekemään havaintoja kielen keinoista ja huomaa esimerkiksi sananvalintojen, käytetyn kuvakielen,

lausemuotojen sekä tyyliarvoltaan erilaisten ilmausten yhteyksiä tekstin tarkoitukseen ja sävyyn

• pystyy käyttämään opetettuja kielitiedon ja tekstitiedon käsitteitä tekstejä havainnoidessaan sekä kirjalli

suustietoa fiktiivisiä tekstejä käsitellessään.

Oppilaan taito tuottaa tekstejä ja hyödyntää niitä eri tarkoituksiin on kehittynyt niin, että
hän
• osaa käyttää kirjastoa, tietoverkkoja, tieto ja kaunokirjallisia teoksia sekä suullisesti välitettyä tietoa tiedon

hankinnassaan; hän osaa valita lähteensä ja myös ilmoittaa ne

• tuntee puheesityksen ja kirjoitelman laatimisen prosessin ja soveltaa tietoaan tekstejä tuottaessaan

• kokoaa esitykseensä riittävästi aineksia, jäsentelee niitä sekä tuo asiasta esille olennaisen; hänen tekstinsä

ajatuskulkua on helppo seurata

• pystyy laatimaan suullisia ja kirjoitettuja tekstejä eri tarkoituksiin, muun muassa kuvauksia, kertomuksia,

määritelmiä, tiivistelmiä, selostuksia, kirjeitä, hakemuksia, yleisönosastokirjoituksia ja muita kantaa ottavia ja

pohtivia tekstejä

• pystyy tuottamaan tekstinsä sekä käsin että tekstinkäsittelyohjelmalla ja muutenkin hyödyntämään työsken

telyssään tietotekniikkaa ja viestintävälineitä

• osaa hyödyntää kielitietoaan tekstien tuottamisessa ja tehdä tyylillisiä, sanastollisia ja rakenteellisia valinto

ja; hän osaa säädellä virkkeiden rakennetta ja pituutta sekä tarpeen mukaan tiivistää tekstiään

• soveltaa teksteihinsä tietoaan puhutun ja kirjoitetun kielen eroista, kohteliaisuuskeinoista ja oikeinkirjoitus

käytänteistä.

Oppilaan suhde kieleen, kirjallisuuteen ja kulttuuriin on kehittynyt niin, että hän
• osaa perustella valintojaan

• on lukenut sekä kotimaisesta että ulkomaisesta kaunokirjallisuudesta runoja, satuja, tarinoita, novelleja,

esimerkkejä näytelmäteksteistä ja sarjakuvia sekä tuntee Kalevalan runoja ja muutakin kansanperinnettä;

kokonaisteoksia hän on lukenut ainakin yhteisesti sovitun määrän

• tuntee kirjallisuuden päälajit, tekstien tyylillisen pääjaon sekä joitakin kirjallisuuden klassikkoja, jotka edus

tavat eri aikakausia

• pystyy jakamaan luku ja katselukokemuksensa muiden kanssa

• osaa puhua kielen äänne, muoto ja lauserakenteesta sekä sanastosta; hänellä on tietoa sanaluokista ja

tärkeimmistä lauseenjäsenistä, hän tuntee suomen kielen keskeisimmät ominaispiirteet ja pystyy vertaile
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maan suomen kieltä muihin opiskelemiinsa kieliin; hänellä on käsitys kielisukulaisuudesta ja suomen suku

kielistä

• tietää, että suomen kieli vaihtelee tilanteen, käyttäjän ja alueen mukaan

• tietää kielen muuttuvan, hänellä on tietoa äidinkielen asemasta muiden kielten joukossa ja monikulttuuri

sessa kieliyhteisössä; oppilas tuntee Suomen kielitilanteen, hänellä on perustietoa Suomessa puhuttavista

kielistä.

Aihekokonaisuudet

Aihekokonaisuudet tulevat äidinkielessä ja kirjallisuudessa luontevasti esille erilaisissa teksteissä: tekstejä

luetaan, niistä puhutaan ja kirjoitetaan ja niitä kirjoitetaan.

Ihmisenä kasvaminen

§  vuorovaikutustaidot (kuunteleminen, kysyminen ja keskustelu)

§  yksin ja yhdessä tekeminen

§  tunteiden ilmaiseminen

§  vastuuntuntoisuus

§  tavoitteellisuus

§  erilaisuuden hyväksyminen

§  itsetuntemus

Kulttuuriidentiteetti ja kansainvälisyys

§  teemapäivät ja juhlat

§  tapakulttuuri

§  taide ja kulttuuriprojektit

§  oman kulttuurin juuret kielessä ja kirjallisuudessa

§  kansanperinteen tuntemus

§  suomalaisuus osana eurooppalaista kulttuuria

§  monikulttuurisuus osana suomalaisuutta

Viestintä ja mediataito

§  medialukutaito (erilaiset tekstityypit)

§  mediakriittisyys

§  oman ilmaisun monipuolistaminen

§  tiedonhankinta

§  viestintävälineiden käyttö

§  eettisyys

§  esteettisyys



Vartiokylan yläasteen koulun opetussuunnitelma 2005

 47 

Osallistuva kansalaisuus ja yrittäjyys

§  lukutaito ja sen merkitys

§  omatoimisuus ja kyky yhteistoimintaan

§  vastuu omasta työstä

§  oman mielipiteen muodostaminen

§  osallistumis ja vaikutuskeinot

§  kuunteleminen ja keskittyminen

§  yhteiskunnan ilmiöt taiteen näkökulmasta

Vastuu ympäristöstä, hyvinvoinnista ja kestävästä tulevaisuudesta

§  ympäristön havainnointi ja kuvaus

§  tekstien aihevalinnat

§  mainosten maailma

§  hyvinvoinnin edellytykset

§  vaikutusmahdollisuudet

Turvallisuus ja liikenne

§  ohjeiden, sääntöjen ja ohjailevien tekstien ymmärtäminen

§  tekstien aihevalinnat

Ihminen ja teknologia

§  tietotekniikan käyttö tiedonhaussa ja omien tekstien teossa

§  vastuullinen ja kriittinen asenne tietotulvan edessä
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9.2.2 Vieraat kielet ja toinen kotimainen kieli, ruotsi

JOHDANTO

Vieraan kielen opetuksen tulee antaa oppilaalle valmiuksia toimia erikielisissä viestintätilanteissa. Opetuksen

tehtävänä on totuttaa oppilas käyttämään kielitaitoaan ja kasvattaa hänet ymmärtämään ja arvostamaan

myös muiden kulttuureiden elämänmuotoa. Oppilas oppii myös, että taitoaineena ja kommunikaation väli

neenä kieli edellyttää pitkäjänteistä ja monipuolista viestinnällistä harjoittelua. Vieras kieli oppiaineena on

taito ja kulttuuriaine.

AIHEKOKONAISUUDET

Vieraiden kielten opetukseen erityisesti soveltuvia aihekokonaisuuksia ovat

Ihmisenä kasvaminen
§  keskittyminen

§  vastuuntuntoisuus

§  tavoitteellisuus

§  vuorovaikutustaidot (kuunteleminen, kysyminen ja keskustelu)

§  erilaisuuden hyväksyminen

Kulttuuriidentiteetti ja kansainvälisyys
§  kehitetään taitoja toimia kansainvälisessä ja kulttuurien välisessä vuorovaikutuksessa

§  kohdekielen kulttuuriin, maantietoon, historiaan ja tapoihin tutustuminen

§  suvaitsevaisuus ja kulttuurien välinen ymmärrys

§  oman kulttuurin tunteminen ja siitä vieraalla kielellä kertominen

§  Suomi osana Pohjoismaita, Eurooppaa ja maailmaa

Viestintä ja mediataito
§  harjoitellaan ja kehitetään viestinnän perustaitoja kohdekielellä

§  opetellaan tiedonhankintaa vieraskielisistä lähteistä

§  omaksuu kohdekielen kulttuurille tyypillisimpiä ilmaisutapoja

Osallistuva kansalaisuus ja yrittäjyys
§  omatoimisuus ja kyky yhteistoimintaan

§  oman mielipiteen muodostaminen

§  vastuu omasta työstä

§  pitkäjänteinen ja omaaloitteisen työskentelyn ymmärtäminen ja omaksuminen

§  kielitaidon merkitys yrittäjyydelle ja eri ammateissa

Vastuu ympäristöstä, hyvinvoinnista ja kestävästä tulevaisuudesta
§  koko koulun yhteisessä kestävän kehityksen teemakokonaisuudessa kielet mukana

§  kestävään kehitykseen liittyvää sanastoa

Ihminen ja teknologia
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§  oppilaita ohjataan hyödyntämään tietotekniikan tarjoamia mahdollisuuksia kieltenopiskelussa

OPPIMISYMPÄRISTÖ
§  tavoitteena on saada aikaan avoin, rohkaiseva, kiireetön ja myönteinen ilmapiiri kielten tunneil

le

§  aktiivisuuden, itseohjautuvuuden ja luovuuden edistäminen

§  ohjaa oppilasta asettamaan omia tavoitteita ja arvioimaan omaa toimintaa

OPETTAJAN ANTAMA OHJAUS
§  oppilasta ohjataan käyttämään erilaisia vieraiden kielen opiskelulle tyypillisiä opiskelustrategioi

ta ja työtapoja

§  oppilasta ohjataan asettamaan tavoitteita sekä seuraamaan ja arvioimaan työskentelyään ja

edistymistään vieraiden kielten opiskelussa

§  herätetään halua elinikäiseen oppimiseen

TYÖTAVAT
§  opettaja valitsee pedagogisen asiantuntemuksensa mukaan työtavat, jotka edistävät tiedon jä

sentämistä, kokonaisuuksien ymmärtämistä ja oppimaan oppimista, niin yksittäiselle oppilaalle

kuin koko ryhmälle

§  valitaan työtavat ryhmän tarpeet ja opetettava ja harjoiteltava asia huomioon ottaen

§  erilaisin työtavoin pyritään rohkaisemaan oppilasta sekä suulliseen että kirjalliseen tuottami

seen opettajan johdolla sekä yksin, pareittain että ryhmissä:

§  ääntämisen ja kuuntelun harjoittelu opettajan ja äänitteiden avulla

§  laulut, pelit

§  dramatisointi arjen viestintätilanteista ja oppikirjan teksteistä

§  oppikirjatyöskentely

§  tiedonhankinta vieraskielisistä lähteistä

OPISKELUSTRATEGIAT
Oppilas oppii

§  ottamaan vastuuta omasta opiskelustaan (välineet mukaan tunnille, säännöllinen ja pitkäjännit

teinen työskentely)

§  ymmärtämään työrauhan merkityksen

§  oivaltamaan sinnikkään ja omatoimisen viestinnällisen harjoittelun merkityksen

§  käyttämään itsenäisesti oppikirjaa ja sanakirjaa etsimään niistä tietoa

§  arvioimaan omaa työskentelyään ja kielitaitonsa eri osaalueita
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§  tiedostamaan eri oppimistyylien olemassaolon ja tunnistamaan vähitellen oman oppimistyylinsä

ja tarvittaessa pyrkii muuttamaan työskentelytapojaan

§  antamaan positiivista palautetta

§  käyttämään hyväksi äidinkielessä oppimaansa kielitietoa

§  soveltamaan oppimaansa tietoa ja liittämään uuden ja tiedon vanhaan

§  päättelemään, arvaamaan ja keksimään asiayhteyden uusissa tilanteissa

§  käyttämään erilaisia muististrategioita

§  työskentelemään yhteistoiminnallisesti

VIESTINTÄSTRATEGIAT
Oppilas oppii

§  reagoimaan kuulemaansa elein, ilmein ja käyttäen kohdekielelle ominaisia sanoja ja sanontoja

§  tekemään lisäkysymyksiä

§  käyttämään kohteliaisuusfraaseja ja toivotuksia

§  päättelemään kielestä tai tilannevihjeestä viestin sisällön

§  hyödyntämään vuorovaikutustilanteessa saatua palautetta

§  käyttämään joitakin suulliselle vuorovaikutukselle ominaisia ilmauksia, kuten puheenvuoron

aloituksia ja lopetuksia sekä puheenvuoron ottamiseen ja ylläpitämiseen ja palautteen antami

seen liittyviä ilmauksia

§  tarkkailemaan omaa kielenkäyttöään ja kompensoimaan puuttuvaa kielitaitoa likimääräisellä

ilmaisulla

§  tarkkailemaan muiden kielenkäyttöä

§  suunnittelemaan eri asiayhteyksissä tarvitsemiaan viestejä

§  tekemään lisäkysymyksiä ja pyytämään lisätietoja tilanteeseen sopivalla tavalla

§  tekemään muistiinpanoja kohdekielisen esityksen pääkohdista

OPINTOIHIN LIITTYVIEN ONGELMIEN ENNALTAEHKÄISY

§  oppilas ohjataan tarvittaessa tukiopetukseen, erityisopetukseen ja oppilashuoltoon

§  tietoa vieraiden kielten opiskelustrategioista annetaan huoltajille esim. oppiainekohtaisissa ti

laisuuksissa

§  tukiopetusta voi antaa kieltenopettaja tai erityisopettaja

§  vieraiden kielten opettajat osallistuvat tarvittaessa oppimissuunnitelman laatimiseen oppilaalle

KIELITAIDON TARVE AIKUISELÄMÄSSÄ

§  oppilaalle esitellään vieraisiin kieliin liittyviä ammatteja ja koulutusta

§  oppilaalle kerrotaan, missä työelämän eri osaalueilla ja ammateissa tarvitaan kielitaitoa
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ARVIOINTI

§  oppilaita arvioidaan kullekin luokkaasteelle asetettujen tavoitteiden mukaisesti

§  osaamista testataan eri laajuisilla ja eri osaalueita mittaavilla kokeilla

§  arvosanaa annettaessa huomioidaan oppilaan työskentely ja tehtävien suorittaminen kotona ja

koulussa

§  oppilaat arvioivat myös itse omaa edistymistään ja työskentelyään

§  ääntäminen vaikuttaa arvosanaan

§  arvosana osoittaa tietojen ja taitojen tason arviointiajankohtana
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9.2.2.1 VIERAAT KIELET

ENGLANTI AKIELENÄ

Yleistavoitteet

Opetuksen tehtävänä on laajentaa oppilaan kielitaito vaativampiin sosiaalisiin tilanteisiin sekä harrastuksien,

palveluiden ja julkisen elämän alueelle. Kirjoitetun kielen osuus opetuksessa kasvaa. Oppilaan taito toimia

kohdekulttuurin edellyttämällä tavalla kasvaa, ja hän hankkii lisää kielten opiskelulle ominaisia strategioita.

7. luokka

Tavoitteet

Kielitaito

Kuullun ymmärtäminen
Oppilas

§  ymmärtää itseensä liittyvät, tilannesidonnaiset ja tutut aiheet

§  yleensä ymmärtää yleispuhekielisen yleistietoa käsittelevän asiapuheen aiheen ja pääkohtia

§  ymmärtää tavallista sanastoa ja jossain määrin idiomeja

§  kykenee tunnistamaan englannin kielen eri variantteja

Puhuminen
Oppilas

§  osaa kertoa lyhyesti itsestään ja lähipiiristään

§  selviytyy yksinkertaisista arkipäivän vuorovaikutustilanteista

§  ääntää melko ymmärrettävästi ja tuottaa kielelle tyypillisiä äänteitä

§  osaa käyttää perussanastoa ja rakenteita melko hyvin

Luetun ymmärtäminen
Oppilas

§  ymmärtää lyhyitä, tavanomaista sanastoa sisältäviä tekstejä

§  ymmärtää tekstin pääajatuksen

§  osaa jonkin verran päätellä tuntemattomien sanojen merkityksiä niiden kieliasusta ja asiayh

teydestä

Kirjoittaminen
Oppilas

§  osaa kirjoittaa lyhyitä viestejä ja kuvauksia tutuista aiheista

§  osaa käyttää perussanastoa ja rakenteita melko hyvin

Kulttuuritaidot

Oppilas
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§  oppii arvostamaan ja tuntemaan englanninkielistä kulttuuria ja hyväksymään ihmisten välisen

erilaisuuden

§  oppii viestimään hyväksyttävällä tavalla arkipäivän tilanteissa

§  tutustuu erityisesti Britannian ja Lontoon erityispiirteisiin

Sisällöt

Rakenteet
§  kerrataan ja syvennetään vuosiluokilla 36 opittua

§  perusaikamuodot: preesens, imperfekti, perfekti ja pluskvamperfekti

§  verbien kestomuodot: preesens ja imperfekti

§  be going torakenne

§  adjektiivien vertailu

§  tavan adverbit

§  perussanajärjestys

§  futuuri ja ifehtolause alustavasti

§  konditionaali ja ifehtolause alustavasti

Viestintätilanteet
§  esittäytyminen ja kuulumisten vaihtaminen

§  tapaamisesta sopiminen

§  uutisten kertominen

§  harrastuksista keskusteleminen

§  kohteliaisuusmuotojen käyttäminen

§  ruokailutilanteet

Aihepiirit
§  Brittein saaret ja Lontoo

§  koti, perhe ja lemmikit

§  koulu, ystävyys ja harrastukset

§  rahan käyttö ja vaatteet

§  ruokailutottumukset

8. luokka

Tavoitteet

Kielitaito

Kuullun ymmärtäminen
Oppilas

§  ymmärtää itseensä liittyvät, tilannesidonnaiset ja yleistietoon pohjautuvat aiheet
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§  ymmärtää yleispuhekielisen asiapuheen aiheen ja pääkohtia

§  pystyy seuraamaan eri tavoin äännettyä puhetta

§  ymmärtää tavallista sanastoa ja vähäisessä määrin idiomeja

§  kykenee tunnistamaan kielen eri varianttien eroja

Puhuminen
Oppilas

§  osaa kertoa laajemmin itsestään ja lähipiiristään

§  selviytyy melko hyvin arkipäivän vuorovaikutustilanteista

§  ääntää ymmärrettävästi ja puhuu melko sujuvasti

§  osaa käyttää perussanastoa ja –rakenteita hyvin

Luetun ymmärtäminen
Oppilas

§  ymmärtää erilaisia laajempiakin tekstejä tutuista aiheista

§  ymmärtää tekstin pääajatukset ja joitakin yksityiskohtia

§  osaa päätellä tuntemattomien sanojen merkityksiä niiden kieliasusta ja asiayhteydestä

Kirjoittaminen
Oppilas

§  osaa kirjoittaa viestejä ja kuvauksia tutuista aiheista

§  hallitsee perussanaston ja rakenteet melko hyvin

Kulttuuritaidot

Oppilas

§  oppii arvostamaan ja tuntemaan englanninkielistä kulttuuria ja hyväksymään ihmisten välisen

erilaisuuden

§  oppii viestimään hyväksyttävällä tavalla

§  syventää englantia puhuvan maailman perusasioiden tuntemustaan

§  tutustuu erityisesti Irlannin ja Yhdysvaltojen kulttuuriin

Sisällöt

Rakenteet
§  kerrataan ja syvennetään 7. luokalla opittua

§  laskettavat ja eilaskettavat substantiivit

§  artikkelit

§  relatiivipronominit

§  sgenetiivi ja ofgenetiivi

§  persoonapronominit: subjekti objekti ja omistusmuodot

§  adverbit ja niiden vertailu

§  modaaliapuverbit can, may ja must
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§  1. konditionaali ja ehtolause, 2. konditionaali ja ehtolause alustavasti

§  liitekysymykset

Aihepiirit
§  eurooppalaisuus ja eurooppalaisen nuoren identiteetti

§  matkustaminen

§  yleistietoa Yhdysvalloista

§  oman ja vieraan kulttuurin vertailu

§  sosiaalinen kanssakäyminen

§  kiusaaminen

§  sankarit ja idolit

§  Suomi ja suomalaisuus, Helsinki ja helsinkiläisyys

Viestintätilanteet
§  ulkomaalaisen kohtelias tapaaminen

§  matkatoimistossa asioiminen

§  tien kysyminen ja neuvominen

§  Amerikasta ja amerikkalaisuudesta keskusteleminen

§  nuorten elämästä keskusteleminen

§  Suomesta ja Helsingistä kertominen

9. luokka

Tavoitteet

Kielitaito

Kuullun ymmärtäminen
Oppilas

§  ymmärtää itseensä liittyvät, tilannesidonnaiset, yleistietoon ja yhteiseen kokemukseen pohjau

tuvat aiheet

§  ymmärtää yleispuhekielisen asiapuheen aiheen, pääkohdat ja yksityiskohtia

§  pystyy seuraamaan eri tavoin äännettyä puhetta

§  ymmärtää perussanastoa ja jonkin verran idiomeja

§  pystyy tunnistamaan keskeisiä eroja kielen eri varianteista

Puhuminen
Oppilas

§  osaa kuvata lähipiiriään

§  selviytyy arkipäivän vuorovaikutustilanteista

§  ääntää ymmärrettävästi ja puhuu suhteellisen sujuvasti

§  käyttää monipuolisesti perussanastoa ja rakenteita ja jonkin verran idiomaattisia ilmaisuja

Luetun ymmärtäminen
Oppilas
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§  ymmärtää erityyppisiä pitkiäkin tekstejä tutuista aiheista ja ymmärtää tekstin pääajatuksen se

kä yksityiskohtia

§  osaa päätellä tuntemattomien sanojen merkityksiä niiden kieliasusta ja asiayhteydestä

§  kykenee löytämään tekstistä uutta tietoa

Kirjoittaminen
Oppilas

§  osaa kirjoittaa arkipäivään liittyviä kuvauksia

§  hallitsee perussanaston ja rakenteet

§  osaa käyttää tavallisimpia sidoskeinoja

Kulttuuritaidot

Oppilas

§  oppii arvostamaan ja tuntemaan englanninkielistä kulttuuria ja hyväksymään ihmisten välisen

erilaisuuden

§  oppii viestimään hyväksyttävällä tavalla

§  syventää englantia puhuvan maailman perusasioiden tuntemustaan

§  tutustuu erityisesti Kanadan, Australian, Uuden Seelannin ja EteläAfrikan kulttuureihin

Sisällöt

Rakenteet
§  kerrataan ja syvennetään 7.8. luokilla opittua

§  passiivi

§  aktiivin aikamuotojen kertaus

§  verbin ingmuoto

§  infinitiivi

§  ehtolausetyyppien syventäminen

§  epäsuora kysymyslause

§  epäsuora esitys

§  prepositioita

Aihepiirit
§  sosiaaliset suhteet

§  terveys ja hyvinvointi

§  kestävä kehitys

§  opiskelu, työ ja julkiset palvelut

§  tiedotusvälineet

§  arkielämän teknologia

§  nuorisokulttuuri

Viestintätilanteet
§  asioiminen julkisissa laitoksissa

§  kulttuurista ja kulttuurieroista keskusteleminen
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§  nuorten elämään liittyvistä asioista keskusteleminen

Arviointi

Kielitaito

Arvosanan 8 (hyvä) tavoitetaso Aenglannissa 9. luokan päättyessä

Opetussuunnitelman perusteet opetuskokeilua varten 2003  2004.

Liite 2. Kielen opetuksen ja oppimisen yleiseurooppalainen viitekehys ja sen suomalainen sovellus.

Kuullun ymmärtäminen (B1.1 Toimiva peruskielitaito)
§  Ymmärtää pääajatukset ja keskeisiä yksityiskohtia puheesta, joka käsittelee koulussa, työssä

tai vapaaaikana säännöllisesti toistuvia teemoja mukaan lukien lyhyt kerronta. Tavoittaa ra

diouutisten, elokuvien, tvohjelmien ja selkeiden puhelinviestien pääkohdat.

§  Pystyy seuraamaan yhteiseen kokemukseen tai yleistietoon perustuvaa puhetta. Ymmärtää ta

vallista sanastoa ja rajallisen joukon idiomeja.

§  Pitemmän viestin ymmärtäminen edellyttää normaalia hitaampaa ja selkeämpää yleiskielistä

puhetta. Toistoa tarvitaan silloin tällöin.

Puhuminen (A2.2 Kehittyvä peruskielitaito)
§  Osaa esittää pienen, luettelomaisen kuvauksen lähipiiristään ja sen jokapäiväisistä puolista.

Osaa osallistua rutiininomaisiin keskusteluihin omista tai itselleen tärkeistä asioista. Voi tarvita

apua keskustelussa ja vältellä joitakin aihepiirejä.

§  Puhe on välillä sujuvaa mutta erilaiset katkokset ovat hyvin ilmeisiä.

§  Ääntäminen on ymmärrettävää vaikka vieras korostus on ilmeistä ja ääntämisvirheitä esiintyy.

§  Osaa kohtalaisen hyvin tavallisen jokapäiväisen sanaston ja jonkin verran idiomaattisia ilmaisu

ja. Osaa useita yksinkertaisia ja joitakin vaativampiakin rakenteita.

§  Laajemmassa vapaassa puheessa perusasioissa esiintyy paljon virheitä (esim. verbien aika

muodoissa) ja ne voivat joskus haitata ymmärrettävyyttä.

Luetun ymmärtäminen (B1.1 Toimiva peruskielitaito)
§  Pystyy lukemaan monenlaisia, muutaman sivun pituisia tekstejä (taulukot, kalenterit, kurssioh

jelmat, keittokirjat) tutuista aiheista ja seuraamaan tekstin pääajatuksia, avainsanoja ja tärkeitä

yksityiskohtia myös valmistautumatta.

§  Pystyy seuraamaan tuttua aihetta käsittelevän parisivuisen tekstin pääajatuksia, avainsanoja ja

tärkeitä yksityiskohtia.

§  Arkikokemuksesta poikkeavien aiheiden ja tekstin yksityiskohtien ymmärtäminen voi olla puut

teellista.

Kirjoittaminen (A2.2 Kehittyvä peruskielitaito)
§  Selviytyy kirjoittamalla tavanomaisissa arkitilanteissa.

§  Osaa kirjoittaa hyvin lyhyen, yksinkertaisen kuvauksen tapahtumista, menneistä toimista ja

henkilökohtaisista kokemuksista tai elinympäristönsä arkipäiväisistä puolista (lyhyet kirjeet,

muistilaput, hakemukset, puhelinviestit)
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§  Osaa arkisen perussanaston, rakenteet ja tavallisimmat sidoskeinot.

§  Kirjoittaa yksikertaiset sanat ja rakenteet oikein, mutta tekee virheitä harvinaisemmissa raken

teissa ja muodoissa ja tuottaa kömpelöitä ilmaisuja.

Kulttuuritaidot
Oppilas tuntee kohdekielen kielialueen elämänmuotoa ja historiaa. Oppilas osaa viestiä kulttuurisesti hyväk

syttävillä tavoilla.

Opiskelustrategiat
Oppilas käyttää säännöllisesti kielten opiskelun ja oppimisen kannalta tehokkaita työtapoja ja on oivaltanut

kielen opiskelussa välttämättömän sinnikkään viestinnällisen harjoittelun merkityksen.
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9.2.2.2 TOINEN KOTIMAINEN KIELI, RUOTSI

Yleistavoitteet

Ruotsin kielen opetuksen tulee antaa oppilaalle valmiuksia vuorovaikutukseen ja yhteistyöhön maamme

ruotsinkielisen väestön kanssa sekä pohjoismaiseen yhteistyöhön. Opetuksen tehtävänä on totuttaa oppilas

käyttämään kielitaitoaan ja kasvattaa häntä arvostamaan Suomen kaksikielisyyttä ja pohjoismaista elämän

muotoa.

RUOTSI AKIELENÄ

7. luokka

Tavoitteet

Kielitaito

Kuullun ymmärtäminen
Oppilas

§  ymmärtää selkeää yleiskielistä puhetta

§  oppii ymmärtämään suomen ja riikinruotsiksi puhuttua hidastempoista kieltä

Puhuminen
Oppilas

§  osaa kertoa lyhyesti itsestään ja selviytyy vuoropuheluista, joissa on keskeistä sanastoa

§  oppii tuottamaan suomen tai riikinruotsille tyypillisiä äänteitä

§  hallitsee perustason lauserakenteita

Luetun ymmärtäminen
Oppilas

§  ymmärtää tavanomaista sanastoa sisältäviä tekstejä

§  ymmärtää tekstin pääajatuksen

Kirjoittaminen
Oppilas

§  osaa kirjoittaa arkielämän tilanteisiin ja omaan elämäänsä liittyviä viestejä

Kulttuuritaidot

Oppilas
§  oppii perustietoja suomenruotsalaisista, Ruotsista ja muista Pohjoismaista

§  oppii viestimään ja toimimaan hyväksyttävällä tavalla arkipäivän tilanteissa

Sisällöt

Rakenteet
§  kerrataan ja syvennetään vuosiluokilla 36 opittua
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§  perfekti sekä vahvojen ja epäsäännöllisten verbien taivutus

§  eri pronominin käyttö substantiivin kanssa

§  lyhyet vastaukset

§  det muodollisena subjektina ja det finnsrakenne

§  manrakenne

§  sivulauseen ja jälkilauseen sanajärjestys

Viestintätilanteet
§  matkustaminen

§  ravintolassa asioiminen

§  tapaaminen ja esitteleminen

§  säästä kertominen

§  tien kysyminen ja neuvominen

§  mielipiteen ilmaiseminen

§  harrastuksesta kertominen

Aihepiirit
§  kuukaudet

§  matkustaminen ja liikennevälineet

§  Tukholman nähtävyydet

§  konsertti

§  ruoka

§  perustietoja Ruotsista

§  juhlapäivät: Lucia, joulu, laskiainen, ystävänpäivä, pääsiäinen, juhannus

8. luokka

Tavoitteet

Kielitaito
Kuullun ymmärtäminen
Oppilas

§  ymmärtää normaalilla nopeudella ja selkeästi puhuttua yleiskieltä

§  pystyy ymmärtämään lyhyiden itseään kiinnostavien keskustelujen ja viestien ydinsisällön

Puhuminen
Oppilas

§  osaa kertoa laajemmin itsestään ja lähipiiristään

§  selviytyy vuoropuheluista ja palvelutilanteista

§  puhuu melko sujuvasti ja ääntäminen on melko ymmärrettävää

Luetun ymmärtäminen
Oppilas

§  ymmärtää erilaisia tekstejä (kirjeitä, pikkuuutisia, arkisia käyttöohjeita)

§  ymmärtää tekstin pääajatukset kontekstin avulla

Kirjoittaminen
Oppilas



Vartiokylan yläasteen koulun opetussuunnitelma 2005

 61 

§  osaa kirjoittaa tekstejä omaan elämään liittyvistä aiheista

Kulttuuritaidot
Oppilas

§  saa lisätietoa suomenruotsalaisten, Ruotsin ja muiden Pohjoismaiden kulttuurista

Sisällöt

Rakenteet
§  kerrataan ja syvennetään 7. luokalla opittuja asioita

§  adjektiivi + substantiivi epämääräisessä ja määräisessä muodossa

§  omistusmuoto + adjektiivi + substantiivi

§  pronomini + substantiivi

§  apuverbien taivutus

§  manrakenne ja spassiivi

§  refleksiiviverbit

§  1. konditionaali

Viestintätilanteet
§  pankissa, kaupassa ja postissa asioiminen

§  sairastaminen

§  puhelinkeskustelu

§  oma mielipiteen ilmaiseminen

Aihepiirit
§  säätila

§  vaatetus ja muoti

§  tietotekniikka

§  nuoren fyysinen ja psyykkinen hyvinvointi

§  musiikki

§  lisätietoa Pohjoismaista ja niiden kulttuurista

9. luokka

Tavoitteet

Kielitaito

Kuullun ymmärtäminen
Oppilas

§  selviytyy konkreettisista arkipäivän tilanteista

§   pystyy seuraamaan asiapuhetta pääpiirteittäin

§   ymmärtää tavallista sanastoa ja kielen yleisimpiä fraaseja tutuissa tilanteissa

§   ymmärtää yleispuhekieltä
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Puhuminen
Oppilas

§  pystyy kertomaan lähipiiristään

§  selviytyy sosiaalisista kohtaamisista ja palvelutilanteista

§  ääntää ymmärrettävästi

Luetun ymmärtäminen
Oppilas

§  ymmärtää lyhyiden arkitekstien pääasiat (mainokset, aikataulut, käyttöohjeet)

§  löytää uutta tietoa teksteistä

§  osaa päätellä sanojen merkityksiä kieliasun ja sisällön perusteella

Kirjoittaminen
Oppilas

§  osaa kirjoittaa arkipäivään liittyviä kuvauksia

Kulttuuritaidot

Oppilas

§  oppii tuntemaan syvällisemmin suomenruotsalaista, ruotsalaista ja muuta pohjoismaista kult

tuuria sekä historiaa

§  oppii toimimaan tavallisissa arkipäivän tilanteissa ottaen huomioon kohdekulttuurin

Sisällöt

Rakenteet
§  kerrataan ja syvennetään 8. luokalla opittuja asioita

§  epäsuora kysymyslause

§  maantieteelliset nimet ja kansallisuussanat

§  futuuri

§  att + infinitiivi

§  partisiipin preesens ja perfekti

§  varverbit

§  superlatiivi attribuuttina

§  2. konditionaali

§  deponenttiverbit

Viestintätilanteet
§  kirjeen ja viestin kirjoittaminen

§  ravintolakeskustelu

§  leiristä kertominen

§  hotellihuoneen varaaminen

§  ammateista ja työharjoittelusta kertominen

§  kestävästä kehityksestä kertominen

Aihepiirit
§  kestävä kehitys
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§  media

§  ammatinvalinta, työnhaku ja työelämä

§  nuoren elämänpiirin kuuluvat asiat

§  syvennetään tietoa Pohjoismaista ja niiden historiasta

§  Suomesta ja Helsingistä kertominen

Arviointi

Päättöarvioinnin kriteerit arvosanalle 8

Kielitaito

Kielen osaamisen taso 9.luokalla kielitaidon tasojen kuvausasteikon mukaan:

Kuullun ymmärtäminen A2.2
§  Ymmärtää tarpeeksi kyetäkseen tyydyttämään konkreetit tarpeensa. Pystyy seuraamaan hyvin

summittaisesti selväpiirteisen asiapuheen pääkohtia.

§  Pystyy yleensä tunnistamaan ympärillään käytävän keskustelun aiheen. Ymmärtää tavallista

sanastoa ja hyvin rajallisen joukon idiomeja tuttuja aiheita tai yleistietoa käsittelevässä tilan

nesidonnaisessa puheessa.

§  Yksinkertaisenkin viestin ymmärtäminen edellyttää yleispuhekieltä, joka äännetään hitaasti ja

selvästi. Toistoa tarvitaan melko usein.

Puhuminen A2.1
§  Osaa kuvata lähipiiriään muutamin lyhyin lausein. Selviytyy yksinkertaisista sosiaalisista koh

taamisista ja tavallisimmista palvelutilanteista. Osaa aloittaa ja lopettaa lyhyen vuoropuhelun,

mutta kykenee harvoin ylläpitämään pitempää keskustelua.

§  Tuottaa sujuvasti joitakin tuttuja jaksoja, mutta puheessa on paljon hyvin ilmeisiä taukoja ja

vääriä aloituksia.

§  Ääntäminen on ymmärrettävää, vaikka vieras korostus on hyvin ilmeistä ja ääntämisvirheistä

voi koitua satunnaisia ymmärtämisongelmia.

§  Osaa helposti ennakoitavan perussanaston ja monia keskeisimpiä rakenteita (kuten menneen

ajan muotoja ja konjunktioita).

§  Hallitsee kaikkein yksinkertaisimman kieliopin alkeellisessa vapaassa puheessa, mutta virheitä

esiintyy yhä paljon perusrakenteissakin.

Tekstin ymmärtäminen A2.2
§  Ymmärtää pääasiat ja joitakin yksityiskohtia muutaman kappaleen pituisista viesteistä jonkin

§  verran vaativissa arkisissa yhteyksissä (mainokset, kirjeet, ruokalistat, aikataulut) sekä fakta

tekstejä (käyttöohjeet, pikkuuutiset).

§  Pystyy hankkimaan helposti ennakoitavaa uutta tietoa tutuista aiheista selkeästi jäsennellystä

muutaman kappaleen pituisesta tekstistä. Osaa päätellä tuntemattomien sanojen merkityksiä

niiden kieliasusta ja kontekstista.
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§  Tarvitsee usein uudelleen lukemista ja apuvälineitä tekstikappaleen ymmärtämiseksi.

Kirjoittaminen A2.1
§  Selviytyy kirjoittamalla kaikkein rutiininomaisimmista arkitilanteista.

§  Osaa kirjoittaa lyhyitä, yksinkertaisia viestejä (henkilökohtaiset kirjeet, lappuset), jotka liittyvät

arkisiin tarpeisiin sekä yksinkertaisia, luettelomaisia kuvauksia hyvin tutuista aiheista (todellisis

ta tai kuvitteellisista henkilöistä, tapahtumista, omista ja perheen suunnitelmista)

§  Osaa käyttää perustarpeisiin liittyvää konkreettia sanastoa ja perusaikamuotoja sekä yksinker

taisin sidossanoin liitettyjä rinnasteisia lauseita.

§  Kirjoittaa kaikkein yksinkertaisimmat sanat ja rakenteet melko oikein, mutta tekee toistuvasti

virheitä perusasioissa ja tuottaa paljon kömpelöitä ilmaisuja.

Kulttuuritaidot

Oppilas tuntee oman ja ruotsalaisen kulttuurin keskinäisiä suhteita, eroja ja yhtäläisyyksiä sekä historiallisia

juuria.

Opiskelustrategiat

Oppilas käyttää säännöllisesti kielten opiskelun ja oppimisen kannalta tehokkaita työtapoja. Oppilas on oival

tanut kielen opiskelussa välttämättömän sinnikkään viestinnällisen harjoittelun merkityksen.
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RUOTSI BKIELENÄ

7. luokka

Tavoitteet

Kielitaito

Kuullun ymmärtäminen
Oppilas

§  ymmärtää kysymyksiä ja kehotuksia, jotka liittyvät läheisesti henkilökohtaisiin asioihin ja välit

tömiin tilanteisiin

§  oppii ymmärtämään suomen ja riikinruotsiksi puhuttua yleiskieltä

Puhuminen
Oppilas

§  osaa tehdä kysymyksiä ja vastata toisen kysymyksiin

§  oppii tuottamaan suomen tai riikinruotsille tyypillisiä äänteitä

§  oppii kuulemaan ja tuottamaan sanan pääpainon

Luetun ymmärtäminen
Oppilas

§  ymmärtää lyhyitä tekstejä

§  pystyy päättelemään tuntemattoman sanan merkityksen lauseyhteydestä

Kirjoittaminen
Oppilas

§  osaa kirjoittaa lyhyitä ilmaisuja kuten henkilötietonsa, numerot ja tutut fraasit

§  tuottaa omaa tekstiä

Kulttuuritaidot

Oppilas

§  oppii perustietoja suomenruotsalaisista, Ruotsista ja Pohjoismaista

Sisällöt

Rakenteet
§  substantiivien taivutus ja käyttö

§  adjektiivien taivutus ja käyttö

§  persoonapronominien subjekti ja objektimuodot sekä omistusmuotoja

§  kysymyssanat ja kysymyslauseen muodostaminen

§  tavallisimpia indefiniittipronomineja

§  perusluvut

§  verbien taivutus: infinitiivi, preesens ja imperfekti

§  apuverbit ja niiden käyttö

§  tavallisimmat prepositiot
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§  päälauseen sanajärjestys

Viestintätilanteet
§  tutustuminen ja tervehtiminen

§  omasta itsestä, kaverista ja perheestä kertominen

§  ostostilanteita

§  puhelinkeskustelut

§  aamiaisella

§  voinnin tiedustelu

§  kellonajat

§  omasta huoneesta kertominen

Aihepiirit
§  minä ja perheeni

§  lemmikkieläimet

§  harrastukset

§  viikonpäivät, kuukaudet

§  oma huone

§  ruokailu

§  perustietoja Pohjoismaista

8. luokka

Tavoitteet

Kielitaito
Kuullun ymmärtäminen
Oppilas

§  pystyy seuraamaan omaan kokemukseen liittyviä keskusteluja

§  oppii ymmärtämään Suomessa ja Ruotsissa puhuttua ruotsin kieltä

Luetun ymmärtäminen
Oppilas

§  pystyy etsimään haluamansa yksittäisen tiedon tekstistä

§  ymmärtää viestejä, joissa käsitellään arkielämää tai annetaan ohjeita

§  ymmärtää pääajatukset lukemastaan tekstistä

Puhuminen
Oppilas

§  selviytyy arkipäivän asioimistilanteista ja osaa kysyä neuvoa

§  osaa kertoa itsestään, kokemuksistaan ja tuntemuksistaan

Kirjoittaminen
Oppilas

§  tuottaa omaa tekstiä ymmärrettävästi

Kulttuuritaidot
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Oppilas

§  saa lisätietoa Ruotsista ja Norjasta sekä suomenruotsalaisista

Sisällöt

Rakenteet
§  kerrataan ja syvennetään 7.luokalla harjoiteltuja rakenteita

§  det finns rakenne

§  järjestysluvut

§  imperatiivi

§  man rakenne

§  perfekti

§  refleksiiviverbit

§  adjektiivien vertailu

§  lyhyet vastaukset

§  sivulause

Aihepiirit
§  matkustaminen ja liikennevälineet

§  päiväykset, kuukaudet

§  sää

§  sairastaminen

Viestintätilanteet
§  laivalippujen osto ja majoituksen varaaminen

§  tapaaminen ja esitteleminen

§  tien kysyminen ja neuvominen

§  luvan kysyminen ja suostuttelu

§  ravintolassa

§  sairastaminen

9. luokka

Tavoitteet

Kielitaito
Kuullun ymmärtäminen
Oppilas

§  ymmärtää Suomessa ja Ruotsissa puhuttua yleiskieltä

Luetun ymmärtäminen
Oppilas

§  ymmärtää jokapäiväisen elämän tapahtumiin liittyviä tekstejä

Puhuminen
Oppilas
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§  osaa kertoa itsestään ja lähipiiristään. Selviytyy vuoropuheluista ja palvelutilanteista.

§  ääntää ymmärrettävästi ja sujuvasti

Kirjoittaminen
Oppilas

§  selviytyy tutuissa, arkisiin tarpeisiin ja kokemuksiin liittyvissä tilanteissa

Kulttuuritaidot

Oppilas

§  saa lisätietoa Tanskasta ja Islannista sekä suomenruotsalaisista

§  osaa kertoa keskeisiä tietoja Helsingistä ja Suomesta

§  laajentaa ja syventää tietoaan omasta ja ruotsalaisesta tapakulttuurista sekä eri juhlapyhistä

Sisällöt

Rakenteet
§  kerrataan ja syvennetään 8. luokalla opittua

§  pluskvamperfekti

§  I konditionaali

§  adjektiivi ja substantiivi määräisessä muodossa

§  sin, sitt, sina

§  att sanan käyttö ennen infinitiiviä

§  adjektiivin ja substantiivin käyttö eri pronominien jälkeen

§  futuuri

§  passiivi

Aihepiirit
§  tietotekniikka harrastuksena

§  ulkonäkö, luonne

§  ihastuminen

§  koulu, koulutus ja ammatit

§  asuminen maalla ja kaupungissa

§  Suomesta ja Helsingistä kertominen

§  kestävä kehitys

§  talviurheilu

§  Tanska ja Islanti

Viestintätilanteet
§  leiristä kertominen

§  itsestä ja harrastuksista kertominen

§  omasta koulusta kertominen

§  TETjaksosta kertominen

§  kesätyöstä kertominen
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Arviointi

Kielitaito

Arvosanan 8 (hyvä) tavoitetaso Bruotsissa 9. luokan päättyessä

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2004.

Liite 2. Kielen opetuksen ja oppimisen yleiseurooppalainen viitekehys ja sen suomalainen sovellus.

Kuullun ymmärtäminen (taso A2.1)
§  Pystyy ymmärtämään yksinkertaista puhetta tai seuraamaan keskustelua aiheista, jotka ovat

hänelle välittömän tärkeitä.

§  Pystyy ymmärtämään lyhyiden, yksinkertaisten, itseään kiinnostavien keskustelujen ja viestien

(ohjeet, kuulutukset) ydinsisällön sekä havaitsemaan aihepiirin vaihdokset tvuutisissa.

§  Yksinkertaisenkin viestin ymmärtäminen edellyttää normaalilla nopeudella ja selkeästi puhuttua

yleiskielistä puhetta, joka usein täytyy lisäksi toistaa.

Luetun ymmärtäminen (taso A2.1)
§  Ymmärtää yksinkertaisia ja kaikkein tavanomaisinta sanastoa sisältäviä tekstejä (yksityiskirjei

tä, pikkuuutisia, arkisimpia käyttöohjeita).

§  Ymmärtää tekstin pääajatukset ja joitakin yksityiskohtia parin kappaleen pituisista teksteistä.

Osaa paikantaa ja verrata yksittäisiä tietoja ja pystyy hyvin yksinkertaiseen päättelyyn konteks

tin avulla.

§  Lyhyenkin tekstipätkän lukeminen ja ymmärtäminen on hidasta.

Puhuminen (taso A1.3)
§  Osaa kertoa lyhyesti itsestään ja lähipiiristään. Selviytyy kaikkein yksinkertaisimmista vuoropu

heluista ja palvelutilanteista. Tarvitsee joskus puhekumppanin apua.

§  Kaikkein tutuimmat jaksot sujuvat, muualla tauot ja katkokset ovat hyvin ilmeisiä.

§  Ääntäminen voi joskus tuottaa ymmärtämisongelmia.

§  Osaa rajallisen joukon lyhyitä, ulkoa opeteltuja ilmauksia, keskeisintä sanastoa ja perustason

lauserakenteita.

Kirjoittaminen (taso A1.3)
§  Selviytyy kirjoittamalla kaikkein tutuimmissa, helposti ennakoitavissa arkisiin tarpeisiin ja ko

kemuksiin liittyvissä tilanteissa.

§  Osaa kirjoittaa yksinkertaisia viestejä (yksinkertaisen postikortin, henkilötiedot, yksinkertainen

sanelu).

§  Osaa kaikkein tavallisimpia sanoja ja ilmauksia, jotka liittyvät omaan elämään tai konkreettisiin

tarpeisiin. Osaa kirjoittaa muutamia yksilauseisia virkkeitä.

§  Alkeellisessakin vapaassa tuotoksessa esiintyy monenlaisia virheitä.
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Kulttuuritaidot

Oppilas tuntee suomenruotsalaisen ja ruotsalaisen sekä muiden pohjoismaiden elämänmuotojen ja kulttuuri

en keskinäisiä suhteita, eroja ja yhtäläisyyksiä. Oppilas tuntee maamme suomen ja ruotsinkielisten asukkai

den arkipäivän vuorovaikutusmuotoja ja ymmärtää pohjoismaisen yhteistyön merkityksen.

Opiskelustrategiat

Oppilas käyttää säännöllisesti opiskelun ja oppimisen kannalta tehokkaita työtapoja. Oppilas on oivaltanut

opiskelussa välttämättömän sinnikkään viestinnällisen harjoittelun merkityksen.
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9.2.2.3 SAKSA AKIELENÄ (vieraat kielet)

Yleistavoitteet

Opetuksen tehtävänä on, että oppilaan saksan kielen taito kasvaa, ja hän oppii selviytymään erilaisissa sak

sankielisissä tilanteissa.

7. luokka

Tavoitteet

Kielitaito

Kuullun ymmärtäminen
Oppilas

§  ymmärtää pääkohdat selkeästä tuttuja aiheita käsittelevästä puheesta

Puhuminen
Oppilas

§  pystyy kertomaan lyhyesti itsestään ja reagoimaan kysymyksiin

§  selviytyy tavallisissa arkielämän palvelutilanteissa

Tekstin ymmärtäminen
Oppilas

§  ymmärtää ja osaa käsitellä kielitasoaan vastaavia tekstejä

Kirjoittaminen
Oppilas

§  pystyy kirjoittamaan ymmärrettävästi tutusta aiheesta

§  pystyy laatimaan lyhyitä viestejä

Kulttuuritaidot

Oppilas

§  tutustuu joihinkin Saksan alueisiin ja kaupunkeihin ja saksalaiseen elämänmuotoon

§  oppii viestimään ja toimimaan luontevalla tavalla arkipäivän tilanteissa

Sisällöt

Rakenteet
§  kerrataan ja syvennetään vuosiluokilla 36 opeteltua tai opetellaan uutena:

§  verbin perustaivutusta, aikamuodoista preesensiä ja perfektiä, modaaliapuverbit

§  sijamuodoista akkusatiivin ja datiivin syventäminen

§  yleisimmät prepositiot

§  pää ja sivulauseet

§  adjektiivien ja adverbien vertailu

§  persoonapronominien käyttö eri sijamuodoissa
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§  man rakenne

Viestintätilanteet
§  omasta itsestä, koulusta, perheestä, ystävistä, asuinympäristöstä ja harrastuksista kertominen

§  arkielämän palvelutilanteet

§  matkustaminen

Aihepiirit
§  oma persoona ja perhe

§  koulu, harrastukset

§  ajanilmaisuja

§  ympäristö ja sää

§  juhlat ja pyhäpäivät

§  matkustaminen

§  ruoka

8. luokka

Tavoitteet

Kielitaito

Kuullun ymmärtäminen
Oppilas

§  pystyy ymmärtämään yleisimpiä aiheita käsitteleviä keskusteluja

Puhuminen
Oppilas

§  selviytyy omia tarpeitaan koskevista arkipäivän tilanteista ja pystyy hankkimaan näistä tietoa

kysymällä

§  osaa käyttää tilanteeseen sopivia fraaseja

Tekstin ymmärtäminen
Oppilas

§  ymmärtää pääasiat viesteistä

§  pystyy lukemaan vähän pitempiä tekstejä ja ymmärtämään niiden sisällön

Kirjoittaminen
Oppilas

§  osaa kirjoittaa kuvauksia ja viestejä tutuista aiheista

§  käyttää tuotoksessa oppimiaan rakenteita

Kulttuuritaidot

Oppilas

§  tutustuu Saksan lisäksi muihin saksankielisiin maihin (Itävalta ja Sveitsi) ja kaupunkeihin

§  oppii löytämään saksankieliseen kulttuuriin liittyviä asioita oppikirjan sisällöstä

Sisällöt
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Rakenteet
§  kerrataan ja syvennetään aiemmin opittua

§  prepositioita

§  refleksiiviverbejä

§  suomen konditionaalin vastine (würde+infinitiivi)

§  imperfekti, pluskvamperfekti

§  epäsuorat kysymyslauseet

§  imperatiivi

§  zupartikkeli infinitiivin yhteydessä

§  adjektiivin taivutus

Viestintätilanteet
§  laajemmin 7. luokan viestintätilanteet

§  opetellaan mielipiteen ilmaisemista

§  eri tilanteisiin liittyvät kysymykset

Aihepiirit
§  laajennetaan 7. luokan aihepiirien sanastoa

§  asuminen ja kotityöt

§  maat ja kulttuurit

§  yleisillä paikoilla liikkuminen

9. luokka

Tavoitteet

Kielitaito

Kuullun ymmärtäminen
Oppilas

§  pystyy seuraamaan yleisiä aiheita käsitteleviä keskusteluja ja ymmärtää kuullun sisältämää

viestintää

Puhuminen
Oppilas

§  selviytyy vuoropuhelutilanteissa

§  osaa ylläpitää keskustelua kysymällä

§  pystyy yhtenäiseen kerrontaan

Tekstin ymmärtäminen
Oppilas

§  pystyy hankkimaan tietoa tavallisia asioita käsittelevistä teksteistä

§  ymmärtää lukemastaan vivahdeeroja

Kirjoittaminen
Oppilas

§  pystyy ilmaisemaan omia mielipiteitään
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§  käyttää monipuolisesti rakenteita

Kulttuuritaidot

§  oppilaalle muodostuu käsitys saksankielisestä alueesta omana kokonaisuutena

§  oppilas osaa omassa viestinnässä käyttää kohdekulttuurille ominaisia sanontoja

Sisällöt

Rakenteet
§  kerrataan ja syvennetään aiemmin opittua

§  futuuri

§  substantiivien genetiivi

§  heikot maskuliinit

§  relatiivipronominit

§  pronominaaliadverbit

§  passiivi (preesens ja imperfekti) ja agentti

§  maantieteelliset nimet

§  konjunktiivin pluskvamperfekti

Viestintätilanteet
§  asioiden ja esineiden kuvaileminen

§  arvoista ja esikuvista kertominen

§  suunnitelmista ja toiveista kertominen

§  omasta maasta kertominen ja vieraaseen kulttuuriin tutustuminen

Aihepiirit
§  yhteiskunta ja ympäristö

§  suunnitelmat ja toiveet

§  asioiden kuvaileminen

§  maat ja kulttuurit
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Arviointi

Päättöarvioinnin kriteerit arvosanalle 8

Kielitaito
Kielen osaamisen taso 9. luokalla kielitaidon tasojen kuvausasteikon mukaan:

Kuullun ymmärtäminen A2.2 (Kehittyvä peruskielitaito)
§  Ymmärtää tarpeeksi kyetäkseen tyydyttämään konkreetit tarpeensa. Pystyy seuraamaan hyvin

summittaisesti selväpiirteisen asiapuheen pääkohtia.

§  Pystyy yleensä tunnistamaan ympärillään käytävän keskustelun aiheen. Ymmärtää tavallista

sanastoa ja hyvin rajallisen joukon idiomeja tuttuja aiheita tai yleistietoa käsittelevässä tilan

nesidonnaisessa puheessa.

§  Yksinkertaisenkin viestin ymmärtäminen edellyttää yleispuhekieltä, joka äännetään hitaasti ja

selvästi. Toistoa tarvitaan melko usein.

Puhuminen A2.1 (Peruskielitaidon alkuvaihe)
§  Osaa kuvata lähipiiriään muutamin lyhyin lausein. Selviytyy yksinkertaisista sosiaalisista koh

taamisista ja tavallisimmista palvelutilanteista. Osaa aloittaa ja lopettaa lyhyen vuoropuhelun,

mutta kykenee harvoin ylläpitämään pitempää keskustelua.

§  Tuottaa sujuvasti joitakin tuttuja jaksoja, mutta puheessa on paljon hyvin ilmeisiä taukoja ja

vääriä aloituksia.

§  Ääntäminen on ymmärrettävää, vaikka vieras korostus on hyvin ilmeistä ja ääntämisvirheistä

voi koitua satunnaisia ymmärtämisongelmia.

§  Osaa helposti ennakoitavan perussanaston ja monia keskeisimpiä rakenteita (kuten menneen

ajan muotoja ja konjunktioita).

§  Hallitsee kaikkein yksinkertaisimman kieliopin alkeellisessa vapaassa puheessa, mutta virheitä

esiintyy yhä paljon perusrakenteissakin.

Tekstin ymmärtäminen A2.2 (Kehittyvä peruskielitaito)
§  Ymmärtää pääasiat ja joitakin yksityiskohtia muutaman kappaleen pituisista viesteistä jonkin

verran vaativissa arkisissa yhteyksissä (mainokset, kirjeet, ruokalistat, aikataulut) sekä fakta

tekstejä (käyttöohjeet, pikkuuutiset).

§  Pystyy hankkimaan helposti ennakoitavaa uutta tietoa tutuista aiheista selkeästi jäsennellystä

muutaman kappaleen pituisesta tekstistä. Osaa päätellä tuntemattomien sanojen merkityksiä

niiden kieliasusta ja kontekstista.

§  Tarvitsee usein uudelleen lukemista ja apuvälineitä tekstikappaleen ymmärtämiseksi.

Kirjoittaminen A2.1 (Peruskielitaidon alkuvaihe)
§  Selviytyy kirjoittamalla kaikkein rutiininomaisimmista arkitilanteista.

§  Osaa kirjoittaa lyhyitä, yksinkertaisia viestejä (henkilökohtaiset kirjeet, lappuset), jotka liittyvät

arkisiin tarpeisiin sekä yksinkertaisia, luettelomaisia kuvauksia hyvin tutuista aiheista (todellisis

ta tai kuvitteellisista henkilöistä, tapahtumista, omista ja perheen suunnitelmista).
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§  Osaa käyttää perustarpeisiin liittyvää konkreettia sanastoa ja perusaikamuotoja sekä yksinker

taisin sidossanoin (ja, mutta) liitettyjä rinnasteisia lauseita.

§  Kirjoittaa kaikkein yksinkertaisimmat sanat ja rakenteet melko oikein, mutta tekee toistuvasti

virheitä perusasioissa (aikamuodot, taivutus) ja tuottaa paljon kömpelöitä ilmaisuja vapaassa

tuotoksessa.

Kulttuuritaidot

§  Oppilas tuntee kohdekielen kielialueen elämänmuotoa ja historiaa.

Opiskelustrategiat

Oppilas

§  käyttää säännöllisesti kielten opiskelun ja oppimisen kannalta tehokkaita työtapoja

§  on oivaltanut kielen opiskelussa välttämättömän sinnikkään viestinnällisen harjoittelun merki

tyksen.
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9.2.2.4.valinnaisaineet: B2KIELET RANSKA JA SAKSA

Yleistavoitteet

Valinnaisen kielen opetus painottuu puheviestintään tavanomaisissa arkipäivän tilanteissa ja toimii samalla

johdantona pitempikestoisille kielen opinnoille toisen asteen koulutuksessa.

Arviointi

Oppilaita arvioidaan kullekin luokkaasteelle asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Osaamista testataan eri

laajuisilla ja eri osaalueita mittaavilla kokeilla. Arvosanaa annettaessa huomioidaan oppilaan työskentely ja

tehtävien suorittaminen kotona ja koulussa. Oppilaat arvioivat myös itse omaa edistymistään ja työskentely

ään. Ääntäminen vaikuttaa arvosanaan. Arvosana osoittaa tietojen ja taitojen tason arviointiajankohtana.

9.2.2.4.r RANSKA

8. luokka

Tavoitteet

Kielitaito

Kuullun ymmärtäminen
Oppilas

§  ymmärtää hyvin yksinkertaisia lauseita tilanneyhteyden tukemina

§  pystyy autettaessa seuraamaan yksinkertaisia lausumia arkipäivän tilanteissa

§  ymmärtää hitaasti puhuttua, kuulijalle kohdennettua yleiskieltä

Puhuminen
Oppilas

§  osaa viestiä suppeasti joitakin välittömiä tarpeita ja kysyä ja vastata henkilökohtaisia perustie

toja käsittelevissä vuoropuheluissa

§  osaa hyvin suppean perussanaston ja joitakin tilannesidonnaisia ilmaisuja ja peruskieliopin ai

neksia

§  kykenee viestimään ääntämis ja kielioppivirheistä sekä tauoista ja katkoksista huolimatta

Tekstin ymmärtäminen
Oppilas

§  ymmärtää lyhyitä tekstejä, jotka käsittelevät arkielämää

§  tunnistaa tekstistä yksittäisen tiedon, tarvittaessa lukemalla uudelleen

Kirjoittaminen
Oppilas

§  osaa viestiä välittömiä tarpeita lyhyin lausein

§  osaa kirjoittaa muutamia lauseita ja fraaseja itsestään ja lähipiiristään

§  kykenee alkeelliseen vapaaseen tuotokseen fraasien ja tuttujen ilmausten tasolla
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Kulttuuritaidot

Oppilas

§  oppii perustietoja ranskankielisestä maailmasta, erityisesti Ranskasta

§  oppii vertailemaan omaa ja kohdekielen kulttuureja toisiinsa

§  oppii viestimään ja toimimaan tavallisissa arkipäivän tilanteissa kohdekulttuurille hyväksyttäväl

lä tavalla

§  oppii tuntemaan ranskankielistä kulttuuria ja hyväksymään ihmisten erilaisuuden

Sisällöt

Rakenteet
§  epämääräiset ja määräiset artikkelit

§  substantiivien yksikkö ja monikko

§  adjektiivien taivutus ja käyttö

§  subjektipronominit, painolliset pronominit, omistuspronominit, joitakin demonstratiivipronomine

ja

§  passiivi onpronominilla

§  il y a rakenne

§  genetiivi

§  prepositioita

§  lukusanat 169

§  kellonajat

§  kieltoilmauksia

§  kysymyksen muodostus ja intonaatio

§  säännöllisen verbiryhmän I taivutus: preesens

§  säännöllisen verbiryhmän I taivutus: passé composé

§  lähifutuuri (aller + infinitiivi)

§  epäsäännöllisten verbien taivutus preesensissä: aller, avoir, boire, connaître, croire, écrire,

être, faire, prendre, venir, voir, sortir

Viestintätilanteet
§  tervehtiminen, esittäytyminen, esittely

§  kuulumisten ja voinnin kysyminen

§  kiittäminen, pyynnöt ja niihin vastaaminen, anteeksi pyytäminen, toivotukset

§  mielipiteen ilmaisu

§  itsestä kertominen

§  suunnitelmista kertominen ja tapaamisesta sopiminen

§  henkilöiden kuvailu

§  kahvila ja ravintolakeskustelut

§  tienneuvominen ja matkustamiseen liittyviä asiointitilanteita

Aihepiirit
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§  kaverit, ystävät, perhe, vapaaaika, harrastukset, koti ja koulu

§  terveydentila ja ruoka

§  asioiminen kahviloissa ja ravintoloissa

§  matkustaminen

9. luokka

Tavoitteet

Kielitaito

Kuullun ymmärtäminen
Oppilas

§  ymmärtää yksinkertaisia lauseita tilanneyhteyden tukemina

§  pystyy seuraamaan yksinkertaisia lausumia arkipäivän tilanteissa

§  ymmärtää puhuttua, kuulijalle kohdennettua yleiskieltä

Puhuminen
Oppilas

§  osaa viestiä joitakin välittömiä tarpeita ja kysyä ja vastata henkilökohtaisia perustietoja käsitte

levissä vuoropuheluissa

§  osaa suppean perussanaston ja joitakin tilannesidonnaisia ilmaisuja ja peruskieliopin aineksia

§  kykenee viestimään ääntämis ja kielioppivirheistä sekä tauoista ja katkoksista huolimatta

Tekstin ymmärtäminen
Oppilas

§  ymmärtää lyhyitä ja yksinkertaisia tekstejä, jotka käsittelevät arkielämää

Kirjoittaminen
Oppilas

§  osaa viestiä välittömiä tarpeita lyhyin lausein

§  osaa kirjoittaa ymmärrettävästi itsestään ja lähipiiristään

§  käyttää oppimiaan fraaseja ja rakenteita

Kulttuuritaidot

Oppilas

§  oppii perustietoja ranskankielisestä maailmasta, erityisesti Ranskasta

§  oppii vertailemaan omaa ja kohdekielen kulttuureja toisiinsa

§  oppii viestimään ja toimimaan tavallisissa arkipäivän tilanteissa kohdekulttuurille hyväksyttäväl

lä tavalla

§  oppii tuntemaan ranskankielistä kulttuuria ja hyväksymään ihmisten erilaisuuden

Sisällöt

Rakenteet
§  lukusanat 70  1000
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§  järjestysluvut

§  päiväys

§  kieltoilmaisuja

§  adjektiivin paikka, taipuminen ja komparatiivimuodot

§  partitiivi

§  joitakin relatiivipronomineja

§  suora objektipronomini COD, epäsuora objektipronomini COI

§  imperatiivi

§  säännöllisen verbiryhmän II taivutus: preesens ja passé composé

§  säännöllisen verbiryhmän III taivutus: preesens ja passé ja composé

§  envoyer, lire, mettre, offrir, ouvrir, partir, pouvoir, savoir, (sou)rire, suivre, tenir, vivre, vouloir

§  refleksiiviverbejä

Viestintätilanteet
§  ranskan kielelle tyypillisten äännähdysten käyttö, ihastelu, valittelu

§  tapaamisesta sopiminen

§  mielipiteen kertominen

§  henkilön kuvailu

§  aamutoimista kertominen

§  säästä kertominen

§  ympäristöstä ja nähtävyyksistä kertominen

§  tienneuvominen ja matkustamiseen liittyviä asiointitilanteita

§  kahvilassa/ravintolassa asioiminen

§  postikortin/kirjeen kirjoittaminen

Aihepiirit
§  Ranska ja ranskalaiset, Pariisin nähtävyydet

§  ranskankielisiä pääkaupunkeja

§  matkustaminen ja turistina liikkuminen

§  vapaaaika ja harrastukset

§  asioiminen kahvilassa/ravintolassa

Arviointi

Päättöarvioinnin kriteerit arvosanalle 8

Kuullun ymmärtäminen A1.2
§  Ymmärtää rajallisen määrän sanoja, lyhyitä lauseita, kysymyksiä ja kehotuksia, jotka liittyvät

henkilökohtaisiin asioihin tai välittömään tilanteeseen.

§  Joutuu ponnistelemaan ymmärtääkseen yksinkertaisiakin lausumia ilman selviä tilannevihjeitä.

§  Tarvitsee paljon apua: puheen hidastamista, toistoa, näyttämistä ja käännöstä.

Puhuminen A1.1
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§  Osaa vastata häntä koskeviin yksinkertaisiin kysymyksiin lyhyin lausein. Vuorovaikutus on pu

hekumppanin varassa ja puhe turvautuu ehkä äidinkieleen ja eleisiin.

§  Puheessa voi olla paljon pitkiä taukoja, toistoja ja katkoksia.

§  Ääntäminen voi aiheuttaa suuria ymmärtämisongelmia.

§  Osaa hyvin suppean perussanaston ja joitakin opeteltuja vakioilmaisuja.

§  Puhuja ei kykene vapaaseen tuotokseen, mutta hänen hallitsemansa harvat kaavamaiset il

maisut voivat olla melko virheettömiä.

Tekstin ymmärtäminen A1.2
§  Ymmärtää nimiä, kylttejä ja muita hyvin lyhyitä ja yksinkertaisia tekstejä, jotka liittyvät välittö

miin tarpeisiin.

§  Tunnistaa yksinkertaisesta tekstistä yksittäisen tiedon, jos voi lukea tarvittaessa uudelleen.

§  Kyky ymmärtää entuudestaan tuntematon sana edes hyvin ennustettavassa yhteydessä on ra

jallinen.

Kirjoittaminen A1.1
§  Osaa viestiä välittömiä tarpeita hyvin lyhyin ilmaisuin.

§  Osaa kirjoittaa kielen kirjaimet ja numerot kirjaimin, merkitä muistiin henkilökohtaiset perustie

tonsa ja kirjoittaa joitakin tuttuja sanoja ja fraaseja.

§  Osaa joukon erillisiä sanoja ja sanontoja.

§  Ei kykene vapaaseen tuotokseen, mutta kirjoittaa oikein muutamia sanoja ja ilmauksia

Kulttuuritaidot

Oppilas tuntee kohdekielen kielialueen elämänmuotoa ja historiaa. Oppilas osaa viestiä kulttuurisesti hyväk

syttävillä tavoilla.

Opiskelustrategiat

Oppilas käyttää säännöllisesti kielten opiskelun ja oppimisen kannalta tehokkaita työtapoja ja on oivaltanut

kielen opiskelussa välttämättömän sinnikkään viestinnällisen harjoittelun merkityksen
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9.2.2.4.s SAKSA

8luokka

Tavoitteet

Kielitaito

Kuullun ymmärtäminen
Oppilas

§  ymmärtää hyvin yksinkertaisia lauseita tilanneyhteyden tukemina

§  pystyy autettaessa seuraamaan yksinkertaisia lausumia arkipäivän tilanteissa

§  ymmärtää hitaasti puhuttua, kuulijalle kohdennettua yleiskieltä

Puhuminen
Oppilas

§  osaa viestiä suppeasti joitakin välittömiä tarpeita ja kysyä ja vastata henkilökohtaisia perustie

toja käsittelevissä vuoropuheluissa

§  osaa hyvin suppean perussanaston ja joitakin tilannesidonnaisia ilmaisuja ja peruskieliopin ai

neksia

§  kykenee viestimään ääntämis ja kielioppivirheistä sekä tauoista ja katkoksista huolimatta

Tekstin ymmärtäminen
Oppilas

§  ymmärtää lyhyitä tekstejä, jotka käsittelevät arkielämää

§  tunnistaa tekstistä yksittäisen tiedon, tarvittaessa lukemalla uudelleen

Kirjoittaminen
Oppilas

§  osaa viestiä välittömiä tarpeita lyhyin lausein

§  osaa kirjoittaa muutamia lauseita ja fraaseja itsestään ja lähipiiristään

§  kykenee alkeelliseen vapaaseen tuotokseen fraasien ja tuttujen ilmausten tasolla

Kulttuuritaidot

Oppilas

§  oppii perustietoja saksankielisistä maista

§  oppii viestimään ja toimimaan tavallisissa arkipäivän tilanteissa

Sisällöt

Rakenteet
§  säännöllisten verbien ja sein ja haben verbien taivutus

§  substantiivien suvut, artikkelit, monikko
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§  lukusanat 11000

§  sgenetiivi

§  päälauseen sanajärjestys

§  kieltoilmaukset

§  kysymyssanat ja kysymyslauseen sanajärjestys

§  persoonapronominien omistusmuodot (yksikkö ja teitittely)

§  modaaliapuverbit können, müssen, wollen, möchte, dürfen

§  manrakenne

§  epäsäännöllisiä verbejä

§  eriäviä yhdysverbejä

§  prepositioilmauksia

§  akkusatiivi

§  sein ja haben verbien imperfekti

Viestintätilanteet
§  esittely, tutustuminen ja tervehtiminen

§  teitittely, kohtelias kielenkäyttö, kiittäminen ja anteeksipyyntö, tapaamisesta sopiminen

§  ostos ja asiointitilanteita

§  ruokaileminen

§  itsestä, perheestä, kodista ja harrastuksista kertominen

§  kirjeen kirjoittaminen

§  tunteiden ilmaiseminen

§  matkustaminen

Aihepiirit
§  ruokailu

§  perhe, koti ja harrastukset

§  värit

§  kouluaineet

§  kellonajat, viikonpäivät, kuukaudet

§  matkustaminen

§  vaatetus

§  julkisia paikkoja

9. luokka

Tavoitteet

Kielitaito

Kuullun ymmärtäminen
Oppilas

§  ymmärtää yksinkertaisia lauseita tilanneyhteyden tukemina
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§  pystyy seuraamaan yksinkertaisia lausumia arkipäivän tilanteissa

§  ymmärtää puhuttua, kuulijalle kohdennettua yleiskieltä

Puhuminen
Oppilas

§  osaa viestiä joitakin välittömiä tarpeita ja kysyä ja vastata henkilökohtaisia perustietoja käsitte

levissä vuoropuheluissa

§  osaa suppean perussanaston ja joitakin tilannesidonnaisia ilmaisuja ja peruskieliopin aineksia

§  kykenee viestimään ääntämis ja kielioppivirheistä sekä tauoista ja katkoksista huolimatta

Tekstin ymmärtäminen
Oppilas

§  ymmärtää lyhyitä ja yksinkertaisia tekstejä, jotka käsittelevät arkielämää

Kirjoittaminen
Oppilas

§  osaa viestiä välittömiä tarpeita lyhyin lausein

§  osaa kirjoittaa ymmärrettävästi itsestään ja lähipiiristään

§  käyttää oppimiaan fraaseja ja rakenteita

Kulttuuritaidot

Oppilas oppii

§  perustietoja saksankielisistä maista

§  oppii viestimään ja toimimaan tavallisissa arkipäivän tilanteissa

Sisällöt

Rakenteet
§  kerrataan aiemmin opittua

§  perfekti

§  prepositioilmauksia

§  datiivi

§  imperatiivi

§  persoonapronominien omistusmuodot

§  sivulauseen sanajärjestys

Viestintätilanteet
§  vapaaajasta ja lomasta kertominen

§  omasta koulusta, kotikaupungista ja Suomesta kertominen

§  säästä kertominen

§  voinnin tiedustelu

§  elokuva/matkalipun ostaminen

§  tien kysyminen ja neuvominen

§  juhlaperinteistä kertominen

§  kestävästä kehityksestä keskusteleminen
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§  asioiminen ravintolassa

§  rahanvaihto

§  puhelimessa käyttäytyminen

Aihepiirit
§  säänilmauksia

§  sairastaminen

§  tienneuvominen

§  maita, kansallisuuksia ja kieliä

§  kierrätys

§  ravintolassa käyminen

§  puhelinkeskustelu

Arviointi

Päättöarvioinnin kriteerit arvosanalle 8

Kuullun ymmärtäminen A1.2 (Kehittyvä alkeiskielitaito)
§  Ymmärtää rajallisen määrän sanoja, lyhyitä lauseita, kysymyksiä ja kehotuksia, jotka liittyvät

henkilökohtaisiin asioihin tai välittömään tilanteeseen.

§  Joutuu ponnistelemaan ymmärtääkseen yksinkertaisiakin lausumia ilman selviä tilannevihjeitä.

§  Tarvitsee paljon apua: puheen hidastamista, toistoa, näyttämistä ja käännöstä.

Puhuminen A1.1 (Kielitaidon alkeiden hallinta)
§  Osaa vastata häntä koskeviin yksinkertaisiin kysymyksiin lyhyin lausein. Vuorovaikutus on pu

hekumppanin varassa ja puhe turvautuu ehkä äidinkieleen ja eleisiin.

§  Puheessa voi olla paljon pitkiä taukoja, toistoja ja katkoksia.

§  Ääntäminen voi aiheuttaa suuria ymmärtämisongelmia.

§  Osaa hyvin suppean perussanaston ja joitakin opeteltuja vakioilmaisuja.

§  Puhuja ei kykene vapaaseen tuotokseen, mutta hänen hallitsemansa harvat kaavamaiset il

maisut voivat olla melko virheettömiä.

Tekstin ymmärtäminen A1.2 (Kehittyvä alkeiskielitaito)
§  Ymmärtää nimiä, kylttejä ja muita hyvin lyhyitä ja yksinkertaisia tekstejä, jotka liittyvät välittö

miin tarpeisiin.

§  Tunnistaa yksinkertaisesta tekstistä yksittäisen tiedon, jos voi lukea tarvittaessa uudelleen.

§  Kyky ymmärtää entuudestaan tuntematon sana edes hyvin ennustettavassa yhteydessä on ra

jallinen.

Kirjoittaminen A1.1 (Kielitaidon alkeiden hallinta)
§  Osaa viestiä välittömiä tarpeita hyvin lyhyin ilmaisuin.

§  Osaa kirjoittaa kielen kirjaimet ja numerot kirjaimin, merkitä muistiin henkilökohtaiset perustie

tonsa ja kirjoittaa joitakin tuttuja sanoja ja fraaseja.

§  Osaa joukon erillisiä sanoja ja sanontoja.

§  Ei kykene vapaaseen tuotokseen, mutta kirjoittaa oikein muutamia sanoja ja ilmauksia
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Kulttuuritaidot

Oppilas tuntee kohdekielen kielialueen elämänmuotoa ja historiaa. Oppilas osaa viestiä kulttuurisesti hyväk

syttävillä tavoilla.

Opiskelustrategiat

Oppilas käyttää säännöllisesti kielten opiskelun ja oppimisen kannalta tehokkaita työtapoja ja on oivaltanut

kielen opiskelussa välttämättömän sinnikkään viestinnällisen harjoittelun merkityksen.
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9.2.3 Matematiikka
JOHDANTO

Matematiikan opetuksen tehtävänä on kehittää matemaattista ajattelua sekä vahvistaa matemaattisten käsit

teiden ja ratkaisumenetelmien osaamista.

Helsinkiläisyys otetaan huomioon erilaisissa lähiympäristöön liittyvissä matemaattisissa tehtävissä. Tehtävät

voivat käsitellä mm. vaaleja, tilastoja, karttoja, rakennuksia.

AIHEKOKONAISUUDET

Aihekokonaisuuksia käsitellään mahdollisuuksien mukaan. Aihekokonaisuuteen liittyviä tehtäviä pohditaan

sopivassa matematiikan osaalueessa.

Ihmisenä kasvaminen:
§  Työhön keskittyminen

§  Vastuuntuntoisuus

§  Tavoitteellisuus

Kulttuuri–identiteetti ja kansainvälisyys:
§  Kiinnitetään huomiota matematiikan universaaliuteen

§  Matematiikka on kansainvälisen tieteen yhteinen pohja

§  Eri maiden mittajärjestelmiä

Viestintä ja mediataito:
Matematiikassa koulumme viestintäpainotus näkyy seuraavasti: projektitöitä kirjoitetaan tekstinkäsittelyoh

jelmalla, internetistä haetaan tietoja esim. tilastoja, taulukkolaskennalla havainnollistetaan lukujoukkoja ja

riippuvuuksia muuttujien välillä, kaavioilla selkeytetään. Piirretään geometrisesti ja käytetään myös piirtämis

ohjelmia.

Osallistuva kansalaisuus ja yrittäjyys:
§  Talouselämän matematiikkaa, esim. verot, kaupankäynti, pankkiasiat

§  Matkustaminen

§  Geometrian soveltaminen käytännön elämään, esim. rakentaminen

Vastuu ympäristöstä, hyvinvoinnista ja kestävästä tulevaisuudesta:
§   Oman talouden hallinta

§  Kulutuskäyttäytyminen

Turvallisuus ja liikenne:
§  Vastuullinen ja turvallinen toimiminen liikenteessä

§  Promillelaskut



Vartiokylan yläasteen koulun opetussuunnitelma 2005

 88 

§  Mopoilun/autoilun kulujen laskemista

Ihminen ja teknologia:
§  Tietoteknisten laitteiden ja ohjelmien käyttö

§  Tietoverkkojen soveltaminen opiskeluun

KESKEISIÄ TYÖTAPOJA

Työtapojen valinta riippuu opiskeluympäristöstä. Ryhmän koko ja koostumus sekä luokkatila vaikuttavat työ

tavan valintaan. Käytetään vaihtelevia työtapoja. Oppijalle annetaan mahdollisuus kokeilla, tutkia ja keksiä

käyttäen hyväksi laskinta, pelejä, konkreettisia apuvälineitä. Tieto ja viestintätekniikkaa käytetään hyväksi

mahdollisuuksien mukaan.

Työtapoja ovat mm.:
§  opettajajohtoinen työskentely

§  yksilötyöskentely

§  pari ja ryhmätyöskentely

§  yhteistoiminnallinen oppiminen

§  mallintaminen

§  ongelmaratkaisu

§  atkavusteinen opetus

§  ohjelmoitu opetus

§  kokeellinen tutkimus

§  projektit ja tutkielmat

YHTEISET TAVOITTEET VUOSILUOKILLE 7 – 9

Oppilas oppii
§  luottamaan itseensä ja ottamaan vastuun omasta oppimisestaan matematiikassa

§  ymmärtämään matemaattisten käsitteiden ja sääntöjen merkityksen sekä näkemään matema

tiikan ja reaalimaailman välisiä yhteyksiä

§  laskutaitoja ja ratkaisemaan matemaattisia ongelmia

§  loogista ja luovaa ajattelua

§  soveltamaan erilaisia menetelmiä tiedon hankintaan ja käsittelyyn

§  ilmaisemaan ajatuksensa yksiselitteisesti ja perustelemaan toimintaansa ja päätelmiään

§  esittämään kysymyksiä ja päätelmiä havaintojen perusteella

§  näkemään säännönmukaisuuksia

§  työskentelemään keskittyneesti ja pitkäjänteisesti sekä toimimaan ryhmässä,
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0ppilaille tarjotaan mahdollisuus hankkia sellaiset matemaattiset perustiedot ja taidot, jotka luovat pohjaa

jatkoopinnoille sekä antavat valmiuksia selviytyä jokapäiväisissä toiminnoissa ja työelämässä.

Opiskelun tulisi kasvattaa myönteistä asennoitumista matematiikkaa, ajattelua sekä yleensä älyllistä ponnis

telua kohtaan.

7. luokan keskeiset tavoitteet

Oppilas oppii
Luvut ja laskutoimitukset

§  laajennetaan lukukäsitettä luonnollisista luvuista reaalilukuihin

§  peruslaskutoimitukset rationaaliluvuilla

§  lukujen jaollisuus ja alkuluvun käsite

§  potenssin käsite ja neliöjuuri

Geometria

§  peruskäsitteitä tasossa

§  koordinaatisto

§  geometrista piirtämistä

§  yhteneväisyyskuvauksia

Algebra ja funktiot

§  muuttujakäsite

§  lausekkeen käsite, sieventäminen ja arvon laskeminen

Oppilas hallitsee
Luvut ja laskutoimitukset

§  kokonaislukujen, murtolukujen ja desimaalilukujen yhteen, vähennys, kerto ja jakolaskutoimi

tukset

§  lukujen jaollisuussäännöt

§  potenssin arvon laskeminen, kun eksponenttina on kokonaisluku

§  neliön sivun pituuden laskeminen, kun pintaala tunnetaan

Geometria

§  seuraavat käsitteet tasossa ja niiden väliset yhteydet:

piste, jana, suora, puolisuora, kulma, monikulmiot ja ympyrä

§  pisteen ja lukuparin yhteys ja koordinaatiston käyttö

§  geokolmion ja harpin käyttö esim. kolmion, kulman puolittajan ja janan keskinormaali piirtämi

sessä

§  pisteen suhteen peilaaminen ja symmetrian löytäminen

Algebra ja funktiot

§  muuttujan arvon sijoittaminen lausekkeeseen

§  lausekkeen arvon laskeminen
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7. luokan keskeiset sisällöt

Ajattelun taidot ja menetelmät

§  matemaattisten tekstien tulkintaa ja tuottamista

§  mallintamista, sääntöjen ja riippuvuuksien etsimistä ja esittämistä

§

Luvut ja laskutoimitukset

§  lukukäsitteen laajennus rationaalilukuihin ja reaalilukuihin

§  itseisarvo, vastaluku ja käänteisluku

§  peruslaskutoimitukset rationaaliluvuilla

§  potenssin käsite ja potenssin arvon laskeminen

neliön ja neliöjuuren välinen yhteys

Geometria

§  tasogeometriaa

§  koordinaatiston käyttöä

§  geometristä piirtämistä

§  peilaus ja symmetria

Algebra ja funktiot

§  muuttujakäsite

§  lausekkeen sieventäminen ja arvon laskeminen

8. luokan keskeiset tavoitteet

Oppilas oppii
Algebra

§  potenssioppia laajemmin

§  polynomit

§  yhtälöt

Geometria

§  yhdenmuotoisuus

§  ympyrälaskuja

§  Pythagoraan lause

Oppilas hallitsee
Algebra

§  potenssilauseke ja sen sieventäminen

§  polynomin käsite, polynomien yhteen ja vähennyslasku ja polynomin kertominen monomilla

§  polynomin arvon laskeminen

§  ensimmäisen asteen yhtälön ratkaiseminen
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§  yhtälön muodostaminen ongelmasta

§  suhteen muodostaminen ja verrannon ratkaiseminen

Geometria

§  mittakaavan hyödyntäminen

§  ympyrän kehän pituus ja pintaala

§  kaaren pituus ja sektorin pintaala

§  suorakulmaisen kolmion sivujen ratkaiseminen

§  likiarvot ja pyöristäminen laskimella laskettaessa

8. luokan keskeiset sisällöt

Algebra

§  potenssilauseke ja sen sieventäminen

§  polynomit ja niiden yhteen, vähennys ja kertolasku kertojana monomi

§  polynomin arvon laskeminen

§  yhtälön käsite ja ensimmäisen asteen yhtälön ratkaiseminen

§  yhtälön muodostaminen

§  suhde ja verranto

Geometria

§  mittakaavan käsite ja käyttö

§  ympyrä ja sen osat, pituuksien ja pintaalojen laskemista

§  Pythagoraan lause ja sen avulla suorakulmaisen kolmion osien laskemista

§  laskimen järkevä käyttö

9. luokan keskeiset tavoitteet

Oppilas oppii
Luvut ja laskutoimitukset ja algebra

§  prosenttilasku

§  rationaalilausekkeita

§  yhtälöpari

Funktiot

§  funktion käsite

§  erilaisia funktioita ja niiden kuvaajia

Geometria

§  trigonometria

§  avaruusgeometria
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Tilastot ja todennäköisyys

§  todennäköisyyden käsite

§  tilastoja ja niiden tunnuslukuja

Oppilas hallitsee
Luvut ja laskutoimitukset ja algebra

§  prosenttilaskennan perustapaukset

§  muutos ja vertailuprosentti

§  korko ja promille

§  prosenttilaskenta ja yhtälöt

§  rationaalilausekkeiden sieventäminen

§  yksinkertaisten rationaalilausekkeiden yhteen, vähennys, kerto ja jakolasku

§  yhtälöparin graafinen ja algebrallinen ratkaiseminen

§  sanallisen tehtävän ratkaiseminen yhtälöparin avulla

Funktiot

§  riippuvuuden havaitseminen ja sen esittäminen muuttujien ja yhtälön avulla

§  funktion arvon laskeminen

§  lineaarisen funktion kuvaajan piirtäminen ja tulkinta

§  suoran yhtälö kuvaajasta

Geometria

§  suorakulmaisen kolmion osien ratkaiseminen

§  kappaleiden kokonaispintaalan ja tilavuuden laskeminen

§  yksikkömuunnokset

Tilastot ja todennäköisyys

§  klassisen todennäköisyyden laskeminen

§  tietojen kerääminen ja käsittely

§  frekvenssi

§  tilastolliset tunnusluvut

9. luokan keskeiset sisällöt

Luvut ja laskutoimitukset ja algebra

§  prosenttikäsitteen vahvistaminen, prosenttilaskua

§  rationaalilausekkeiden sieventäminen ja peruslaskutoimitukset

§  yhtälöparin graafinen ja algebrallinen ratkaiseminen

§  sanallisen tehtävän ratkaiseminen yhtälöparin avulla
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Funktiot

§  riippuvuuden havaitseminen ja sen kirjoittaminen muuttujien väliseksi yhtälöksi

§  funktion arvon laskeminen, kun muuttujan arvo tunnetaan ja päinvastoin

§  lineaarisen funktion kuvaajan piirtäminen

§  suoran yhtälön kirjoittaminen kuvaajan perusteella

§  funktion kuvaajan tulkitsemista: funktion arvo ja sitä vastaava muuttujan arvo, funktion nolla

kohta, suurin ja pienin arvo, kasvaminen ja väheneminen

Geometria

§  sinin, cosinin ja tangentin määritelmät ja trigonometristen funktioiden käyttäminen suorakul

maisen kolmion sivujen ja kulmien laskemiseen

§  lieriöiden, kartioiden ja pallon kokonaispintaalan ja tilavuuden laskeminen

§  yksikkömuunnoksien vahvistaminen ja erityisesti vetomitat ja kuutiomitat ja niiden keskinäinen

suhde

Tilastot ja todennäköisyys

§  klassisen todennäköisyyden käsite ja laskeminen

§  tietojen kerääminen, muuntaminen ja esittäminen käyttökelpoisessa muodossa

§  frekvenssi ja suhteellinen frekvenssi

§  tilastolliset tunnusluvut: keskiarvo, moodi ja mediaani

Arviointi

Arvioinnin perusteena ovat opetussuunnitelmassa asetetut tavoitteet ja opetussuunnitelman perusteiden

päättöarvioinnin kriteerit arvosanalle 8.

Oppilaan edistymistä seurataan monipuolisesti. Arvioinnin kohteena ovat tuntityöskentely ja kotitehtävien

suorittaminen sekä vastuullisuus ja yhteistyökyky. Osaamista arvioidaan testein ja summatiivisin kokein.

Arviointi on jatkuvaa; oppiminen vaatii riittävän usein palautetta.

Oppilaat arvioivat myös itse omaa edistymistään ja työskentelyään.

Päättöarvosana perustuu oppilaan osaamiseen vuosiluokilla 89.
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PÄÄTTÖARVIOINNIN KRITEERIT ARVOSANALLE 8

Ajattelun taidot ja menetelmät
Oppilas

§  huomaa eri tapauksien yhtäläisyydet ja säännönmukaisuudet

§  osaa käyttää puheessaan loogisia elementtejä kuten ja, tai, jos niin, ei, on olemassa, ei ole

olemassa

§  osaa päätellä yksinkertaisten väitelauseiden totuusarvon

§  osaa muuntaa yksinkertaisen tekstimuodossa olevan ongelman matemaattiseen esitysmuo

toon ja tehdä suunnitelman ongelman ratkaisemiseksi, ratkaista sen ja tarkistaa tuloksen oi

keellisuuden

§  osaa käyttää luokittelua matemaattisten ongelmien ratkaisuissa

§  osaa esittää järjestelmällisesti mahdolliset ratkaisuvaihtoehdot taulukkoa, puu, polku tai muu

ta diagrammia käyttäen.

Luvut ja laskutoimitukset
Oppilas osaa

§  arvioida mahdollista tulosta sekä laatia suunnitelman laskun ratkaisemisesta ja hänellä on luo

tettava peruslaskutaito

§  korottaa luvun potenssiin, jonka eksponenttina on luonnollinen luku ja pystyy jakamaan luvun

alkutekijöihinsä.

§  ratkaista tehtäviä, joissa tarvitaan neliöjuurta

§  käyttää verrantoa, prosenttilaskua ja muita laskutoimituksia arkielämässä eteen tulevien on

gelmien ratkaisemisessa.

Algebra
Oppilas osaa

§  ratkaista ensimmäisen asteen yhtälön

§  sieventää yksinkertaisia algebrallisia lausekkeita

§  potenssien laskutoimitukset

§  muodostaa yksinkertaisesta arkielämään liittyvästä ongelmasta yhtälön ja ratkaista sen algeb

rallisesti tai päättelemällä

§  käyttää yhtälöparia yksinkertaisten ongelmien ratkaisemiseen

§  arvioida tuloksen järkevyyttä sekä tarkastaa ratkaisunsa eri vaiheet.

Funktiot
Oppilas

§  osaa määrittää pisteen koordinaatit koordinaatistosta

§  osaa laatia taulukon lukupareista annetun säännön mukaan

§  osaa etsiä lineaarisen funktion nollakohdan
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§  osaa jatkaa lukujonoa annetun säännön mukaan ja pystyy kertomaan sanallisesti yleisen

säännön annetun lukujonon muodostumisesta

§  tietää suoran yhtälön kulmakertoimen ja vakion merkityksen; hän osaa määrittää kahden suo

ran leikkauspisteen piirtämällä.

Geometria
Oppilas osaa

§  tunnistaa eri geometriset muodot ja tuntee niiden ominaisuudet

§  soveltaa oppimiansa piirin, pintaalan ja tilavuuden laskutapoja

§  käyttää harppia ja viivoitinta yksinkertaisten geometristen konstruktioiden tekemiseen

§  löytää yhdenmuotoisia ja yhteneviä sekä symmetrisiä kuvioita ja pystyy soveltamaan tätä taitoa

kolmioiden ja nelikulmioiden ominaisuuksien tutkimisessa

§  soveltaa kahden kulman välisiä yhteyksiä yksinkertaisissa tilanteissa

§  käyttää Pythagoraan lausetta ja trigonometriaa suorakulmaisen kolmion osien ratkaisemiseen

§  suorittaa mittauksia ja niihin liittyviä laskelmia sekä muuntaa tavanomaisimpia mittayksiköitä.

Todennäköisyys ja tilastot
Oppilas osaa

§  määrittää mahdollisten tapausten lukumäärän ja järjestää yksinkertaisen empiirisen tutkimuk

sen todennäköisyydestä; hän ymmärtää todennäköisyyden ja satunnaisuuden merkityksen ar

kielämän tilanteissa

§  lukea erilaisia taulukoita ja diagrammeja ja määrittää annetusta aineistosta frekvenssit, kes

kiarvon, mediaanin ja tyyppiarvon.
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9.2.3.valinnaisaine: Matematiikka

Johdanto

Valinnaista matematiikkaa voi opiskella joko 8. tai 9. tai molemmilla vuosiluokilla kaksi vuosiviikkotuntia.

Tunnit ovat kaksoistunteja.

Aihekokonaisuudet
Erityisesti huomioidaan seuraavat:

Ihmisenä kasvaminen, kulttuuriidentitetti ja kansainvälisyys sekä ihminen ja teknologia

Tavoitteet sekä 8. että 9. luokalla

§  Vahvistetaan oppijan itseluottamusta matematiikan suhteen.

§  Opitaan mahdollisimman paljon oman oivalluksen kautta.

§  Vahvistetaan ja syvennetään matematiikan tietoja ja taitoja, mikä helpottaa toisen asteen opin

tojen alkua matematiikan osalta.

Sisältö 8. luokalla
Perehdytään lukujärjestelmiin, erilaisiin lukujoukkoihin (esim. Fibonaccin luvut), suuriin ja pieniin lukuihin.

Sievennetään neliöjuurilausekkeita ja lasketaan niiden tarkkoja arvoja. Matematiikan historiasta kurkistetaan

roomalaisten numeroihin ja nollan tulemiseen. Syvennetään yhtälön ratkaisua. Geometrisia kuvauksia teh

dään, syntyy symmetriaa ja muutakin kaunista matematiikkaa. Lasketaan suhteita, päädytään kultaiseen

leikkaukseen. Noppien ja korttien avulla lasketaan todennäköisyyksiä, joita lasketaan myös päätellen. Ratko

taan hahmotus ja päättelytehtäviä.

Yhteistä matematiikkaa voidaan tukea ryhmän toivomuksesta.

Sisältö 9. luokalla
Piirretään säännöllisiä monikulmioita, lasketaan lävistäjien lukumääriä ja kulmien suuruuksia. Täytetään ta

soa sopivilla monikulmioilla, tutustutaan Platonin kappaleisiin. Pythagoraan lauseeseen johdatellaan, lause

todistetaan ja lasketaan sovelluksia. Määritetään trigonometrisia tarkkoja arvoja.

Syventäen opiskellaan mm. potensseja, polynomeja, yhtälöitä, rationaalilausekkeita.

Yhteistä matematiikkaa voidaan tukea ryhmän toivomuksesta.
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Työtavat
§  kokeillaan mahdollisimman monia työtapoja

§  mahdollisimman paljon työskennellään oppilaskeskeisesti

§  tietotekniikkaa, etenkin taulukkolaskentaa, hyödynnetään mahdollisimman paljon

§  mahdolisuus ”keksiä” asioita joko yksin tai ryhmässä

Arviointi
Oppilas kokoaa vihkoonsa kaiken materiaalin, mitä tunneilla työstetään. Tuntityöskentely on tärkeä osa opis

kelussa. Vihko osaltaan osoittaa, miten oppilas on tehnyt työtä. Lisäksi on pieniä testejä ja kerran lukukau

dessa suurempi, kokoava koe.

Jatkuva harrastuneisuus ja tuntiaktiivisuus, jonka tuloksena on asiallinen ja kaikki opiskellut asiat sisältävä

vihko, tuottaa arvosanan hyvä. Itsenäinen asioiden hallinta eli kokeissa kiitettävä tulos tuottaa arvosanaksi

kiitettävän tai erinomaisen

Päättöarviointi
Jos oppilas valitsee kahdeksi vuodeksi valinnaisen matematiikan, päättöarvosana on 8. ja 9. luokan arvosa

nojen keskiarvo.
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9.2.4 Biologia ja maantieto

Johdanto

Biologia ja maantieto muodostavat oppiaineparin, joiden opetuksella luodaan pohja ihmisen ja luonnon välis

ten suhteiden ymmärtämiselle. Sisältöjen kautta oppilaille annetaan jatkuvasti lisää keinoja jäsentää moni

mutkaisia rakenteita ympärillään ja ottaa kantaa yhteiskuntaa ja ympäristöä koskeviin päätöksiin.

9.2.4.1 Biologia

Johdanto
Biologia on oppi elämästä. Biologian opetuksessa tutkitaan eliöiden rakennetta ja toimintaa sekä niitä ilmiöitä

ja suhteita, joilla eliöt ovat vuorovaikutuksessa keskenään ja ympäristönsä kanssa. Oppilaiden omaa tiedon

hankintaa ja esittämistä pyritään korostamaan ja näin tukemaan koulun viestintäpainotusta. Koulun lähiym

päristöstä löytyvät meri, metsät, suot, puistot, kaupunkiasutus sekä luonnonsuojelualueet tarjoavat monipuo

lisen luonnon oppisalin.

Yhteiset tavoitteet.
Biologian opiskelu kehittää oppilaan taitoja havainnoida, tutkia ja tehdä johtopäätöksiä sekä havainnollistaa

biologista tietoa. Tämä ohjaa oppilasta tieteelliseen ajatteluun. Oppilas oppii peruskäsitteitä ja biologialle

ominaisia tutkimusmenetelmiä.

Oppilas ohjataan havainnoimaan luontoa eri vuodenaikoina ja arvostamaan Suomen luonnon monipuolisuut

ta.

Maastotyöskentelyn ja retkien avulla oppilas kokee myönteisiä elämyksiä, jotka kasvattavat hänen ympäris

töherkkyyttään ja vastuun ottamista omista teoistaan.

Ajankohtaisten luontoa koskevien asioiden ja tieteen uusien tulosten uutisoinnin seuraaminen lisäävät oppi

laan tietoisuutta Suomen luonnon tilasta ja kasvattavat hänessä halua toimia sen hyväksi.

Luokkaastekohtaiset tavoitteet ja sisällöt

7. luokka

Keskeiset tavoitteet
Oppilas oppii

§  tuntemaan eliölajeja, niiden rakennetta ja toimintaa sekä niiden

§  sopeutumista elinympäristöönsä

§  hahmottamaan ekosysteemien rakennetta ja toimintaa
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Keskeiset sisällöt
§  vesiekosysteemin lajeja ja niiden riippuvuussuhteita.

§  veden esiintyminen, määrä ja laatu sekä vesiympäristön uhkatekijöitä ja niistä johtuvien on

gelmien ratkaisumahdollisuuksia

§  eliökunnan järjestelmä ja evoluutio eläinkuntaa painottaen.

8.luokka

Keskeiset tavoitteet
Oppilas oppii

§  ympäristömme metsäekosysteemin, sen osakkaiden rakenteen ja toiminnan sekä niihin vaikut

tavia tekijöitä.

§  luonnon monimuotoisuutta myös luonnossa liikkuen ja myönteisten elämysten avulla kasvat

tamaan kiinnostustaan ja vastuutaan luonnonsuojelusta

§  tunnistamaan metsien ympäristöongelmia ja niihin vaikuttavia tekijöitä

§  biologialle tyypillisiä käsitteitä, tiedonhankinta ja tutkimusmenetelmiä.

Keskeiset sisällöt.
§  lähimetsien kasvi ja sienilajeja ja niiden tunteminen myös luonnossa

§  ohjattu kasvien keruu

§  metsien eläinlajeja sekä niiden uhanalaisuudesta

§  kasvien kasvuvaatimukset ja metsätyypit

§  metsien moninaiskäyttö käsittäen myös metsänhoitotoimenpiteet

§  metsäekosysteemin ominaispiirteet

§  kasvien rakenne ja elintoimintoja

§  solun rakenne ja toiminta

§  eliökunnan kehitys ja sen järjestelmä, kasvikuntaa perusteellisemmin tarkastellen

9.luokka

Keskeiset tavoitteet
Oppilas oppi

§  ymmärtämään ihmisen elimistöjen muodostamana toiminnallisena kokonaisuutena

§  ymmärtämään seksuaalisuutta ja lisääntymiseen liittyviä asioita ja asenteita

§  ymmärtämään ihmisen elinkaareen liittyviä vaiheita ja niihin vaikuttavia tekijöitä

§  perinnöllisyyden perusteet

§  arvostamaan terveellisiä elämäntapoja ja terveyttä ylläpitävää ympäristöä
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§  tekemään ja tulkitsemaan ihmisen anatomiaan ja fysiologiaan liittyviä mittauksia, kokeita ja tut

kimuksia

Keskeiset sisällöt
§  ihmisen rakenne: solu, kudos, elin, ja elimistötasolla

§  elinten toiminta ja niihin liittyviä terveydellisiä seikkoja

§  ihmisen seksuaalisuudesta

§  hedelmöitys, raskauden kulku, synnytys ja ehkäisy

§  sukupuolitaudeista

§  perinnöllisyyden peruskäsitteitä ja lainalaisuuksia

§  ihmislajin kehitys ja osa maailman ekosysteemistä riippuvaisena jäsenenä

§  biotekniikka ja sen tuomien eettisten ongelmien pohdiskelua

Opetusmenetelmät ja työtavat

Biologian opiskelu perustuu tutkivaan oppimiseen. Oppimisympäristönä on sekä luokkatila että lähiluonto tai

matkan päässä oleva retkikohde. Maastossa opetellaan kirjaamaan havaintoja ympäristöstä, suorittamaan

mittauksia ja testejä ja käyttämään näytteenottovälineitä. Luokassa on kuvamateriaalia, mikroskooppeja,

kemikaaleja ja monipuolisia tutkimusvälineitä, joilla havainnollistetaan veden ja maan eliöiden sekä ihmis

ruumiin rakennetta ja toimintaa. Omaa tutkimusmateriaalia voidaan myös tuottaa viljelyin. Merkittävänä ope

tusmenetelmänä ovat opetuskeskustelut ja opettajajohtoinen opetus omien havaintojen ohella. Ryhmä ja

parityöt opettavat myös yhteistyötaitoja. Yksilötyöt kotona ja koulussa opettavat vastuunottoa. Omien töiden

suullinen esitys tukee koulun ilmaisutaitopainotteisuutta. Monipuolisilla työtavoilla pyritään tukemaan erilaisia

oppijoita ottamaan itse vastuun oppimisestaan.

Arviointi

Arviointiin vaikuttavat mm. seuraavat asiat:

§  testit ja kokeet

§  vihko, jossa tuntimuistiinpanot, kotitehtävät sekä oman harrastuneisuuden näyttö.

§  pari ja ryhmätyöt

§  laborointityöt

§  mikroskoopin muiden tutkimusvälineiden käyttö luokassa ja maastossa

§  tutkimusten teko ja työselostukset

§  tutkielmat

§  tuntiaktiivisuus
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Päättöarvioinnin pohjana pidetään Opetushallituksen antamia päättöarvioinnin kriteerejä. Päättöarvosana

annetaan kahdeksannen ja yhdeksännen luokan kurssien arviointien perusteella yhdeksättä luokkaa painot

taen suuremman tuntimäärän perusteella.

Päättöarvioinnin kriteerit arvosanalle 8:

Biologian tutkimustaidot
Oppilas osaa

§  käyttää mikroskooppia näytteitä tutkiessaan

§  työskennellä maastossa ja laboratoriossa annettujen ohjeiden mukaan sekä osaa kerätä kas

veja ohjeiden mukaisesti

§  toteuttaa itsenäisesti pienimuotoisia tutkimuksia.

Luonto ja ekosysteemit
Oppilas osaa

§  jaotella eliöitä pääryhmittäin keskeisten tuntomerkkien avulla ja osaa tunnistaa lähiluonnon

kasvi, eläin ja sienilajeja

§  kuvata ekosysteemin perusrakenteen ja toiminnan

§  nimetä ja kuvata metsä ja järvityyppejä

§  tehdä pienimuotoisia metsä, vesi tai suoekosysteemiin liittyviä tutkimuksia

§  selostaa perusasioita metsänhoidosta ja kasvinviljelystä

§  kuvata esimerkein luonnon monimuotoisuutta, osaa perustella sen merkitystä ekologisen kes

tävyyden kannalta sekä tuntee metsien kestävän käytön periaatteet.

Elämä ja evoluutio
Oppilas osaa

§  kuvata pääpiirteet kasvi ja eläinsolun rakenteesta

§  selostaa fotosynteesin ja kuvata sen merkityksen eliökunnan kannalta

§  kuvata kasvien, eläinten, sienten ja mikrobien lisääntymistä

§  selostaa evoluution peruspiirteet ja ihmisen evoluution vaiheet

§  jäsentää eliökunnan pääryhmiin ja perustella ryhmittelyn.

Ihminen
Oppilas osaa

§  kuvata ihmisen tärkeimpien kudosten, elinten ja elimistöjen rakenteen ja toiminnan pääpiirteet
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§  selvittää seksuaalisuuden erilaisia ilmenemismuotoja

§  selostaa pääpiirteissään sukupuolisolujen synnyn, yhdynnän, hedelmöityksen, raskauden ku

lun ja synnytyksen

§  käyttää periytymiseen liittyviä keskeisiä käsitteitä.

Yhteinen ympäristö
Oppilas osaa

§  kuvata ekologisesti kestävää kehitystä sekä luonnon monimuotoisuuden säilymisen ja ympäris

tösuojelun merkitystä

§  tehdä pienimuotoisia tutkimuksia oman elinympäristönsä tilasta

§  kertoa esimerkkejä kotiseutunsa luonnonympäristön muuttumisesta ja osaa antaa esimerkkejä

siitä, millä tavalla voi itse toimia kestävän kehityksen tavoitteiden mukaisesti.

9.2.4.2 Maantieto

Johdanto
Maantiedon opetus ohjaa oppilasta tarkastelemaan maailmaa elinympäristönä, jossa tapahtuu muutoksia

sekä ihmisestä riippumatta että ihmisen vaikutuksesta. Maantieto opastaa pohtimaan maapallolla esiintyvien

luonnonmaantieteellisten, kulttuuristen ja taloudellisten ilmiöiden syy ja seuraussuhteita. Tiedon etsiminen

monista eri lähteistä sekä tiedon havainnollistaminen ja esittäminen muille tukee hyvin koulumme viestintä

painotteisuutta.

Yhteiset tavoitteet
Maantiedon opetuksessa tarkastellaan maapalloa, sen erilaisia alueita ja alueellisia ilmiöitä. Opetuksen ta

voitteena on laajentaa oppilaan maailmankuvaa kotimaasta Eurooppaan ja muualle maailmaan. Opetus pe

rehdyttää oppilaita ymmärtämään luonnonilmiöitä ja ihmisen toimintaa sekä niiden välistä vuorovaikutusta eri

alueilla. Oppilasta ohjataan myös ymmärtämään, että jokainen ihminen on osaltaan vastuussa ympäristön

tilasta, luonnonvarojen riittävyydestä ja maapallon tulevaisuudesta. Opetuksessa tuetaan oppilaiden kasvua

aktiivisiksi ja kestävään elämäntapaan sitoutuneiksi kansalaisiksi

Tavoitteena on ohjata oppilaat näkemään luonnon ja kulttuuriympäristöjen rikkaus eri puolilla maapalloa.

Oppilaita ohjataan arvostamaan maapallon monipuolisuutta, unohtamatta oman kulttuuriidentiteetin vahvis

tamista ja kotimaan ja kotiseudun arvostamista.  Maantiedon opetuksella luodaan pohjaa kansojen ja kulttuu

rien väliselle suvaitsevaisuudelle ja kansainvälisyydelle.  Opetuksessa otetaan huomioon ajankohtaisuus –

tarkkaillaan, miten käsiteltäviä asioita uutisoidaan tiedotusvälineissä.
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Luokkaastekohtaiset tavoitteet ja sisällöt

7. luokka

Keskeiset tavoitteet
Oppilas oppii

§  käyttämään ja tulkitsemaan erilaisia karttoja ja käyttämään muita maantieteellisiä tietolähteitä

§  määrittelemään alueiden sijainnin ja paikkojen väliset etäisyydet

§  huomaamaan, että luonnon tarjoamat mahdollisuudet vaikuttavat ihmisen elinoloihin ja toimin

tojen sijoittumiseen

§  tuntemaan vieraita maita, niiden ihmisiä ja kulttuureja

§  tiedostamaan kehitysmaiden ongelmia, niiden syitä ja ratkaisumahdollisuuksia

§  hankkimaan ajankohtaista tietoa monipuolisista lähteistä ja arvioimaan   hankkimansa tiedon

luotettavuutta sekä havainnollistamaan  lukuja diagrammien ja teemakarttojen avulla

 Keskeiset sisällöt
§  Kartta apuvälineen maatiedon opiskelussa

§  Maapallon luonnonmaantieteellinen vyöhykkeisyys

§  Kahden tai useamman maanosan luonnonolojen, ihmisen toiminnan ja kulttuuristen piirteiden

vertaileminen

8. luokka

Keskeiset tavoitteet
Oppilas oppii

§  ymmärtämään planetaarisuuden vaikutukset maapallolla

§  ymmärtämään miksi ja miten maankuori muuttuu jatkuvasti

§  tuntemaan Euroopan karttakuvan

§  hahmottamaan Euroopan luonnonolojen vaikutuksia ihmisen toimintaan ja toisaalta havaitse

maan ihmisen toiminnan vaikutuksia luontoon ja maisemaan

§  tuntemaan Euroopan maita ja kansoja, näiden elinkeinoja, tapoja ja kulttuuria

Keskeiset sisällöt
§  Maan planetaarisuus

§  Maapallon sisäiset ja ulkoiset tapahtumat

§  Euroopan maisemien muotoutuminen

§  Ihmisen toiminta ja vuorovaikutukset eri puolilla Eurooppaa

§  Eurooppaaiheinen aluemaantieteellinen työ
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9. luokka

Keskeiset tavoitteet
Oppilas oppii

§  tuntemaan Suomen ja kotiseudun karttakuvan

§  Suomen geologisen historian ja jääkauden vaikutuksen nykyiseen luonnonympäristöön ja mai

semaan

§  tunnistamaan ympäristöstä jääkauden aiheuttamia jälkiä ja tietämään esimerkkejä pääkaupun

kiseudulta

§  ymmärtämään ilmaston ja luonnonolojen vaikutuksen ihmisen elämään ja elinkeinoihin Suo

men eri osissa

§  tiedostamaan yksilön vaikutusmahdollisuudet lähiympäristön suunnittelussa

§  hankkimaan Suomesta ja kotiseudusta tietoja, tulkitsemaan niitä sekä tekemään niistä pieniä

tutkimuksia

§  kuvata Suomen ympäristöongelmia (Itämeren alue, kasvihuoneilmiön voimistuminen, otsonika

to), tietää niiden syitä ja keinoja, joiden avulla ympäristöongelmia voidaan yrittää ratkaista

§  tunnistamaan oman kulttuurin ja Suomen vähemmistökulttuurien piirteitä

§  tuntemaan ja arvostamaan Suomen luonnonympäristöä sekä rakennettua ympäristöä

§  ymmärtämään Suomen osana kansainvälistyvää maailmaa

Keskeiset sisällöt
§  Suomen karttakuvan ja luonnonmaisemien muotoutuminen

§  Suomen ilmasto

§  Itämeren alueen ympäristökysymykset

§  Suomen väestö, muuttoliike, siirtolaisuus ja pakolaisuus

§  Luonnon ja ihmisen vuorovaikutus eri alueilla

§  Monikulttuurisuus Suomessa

Opetusmenetelmät ja työtavat
Oppilaita harjaannutetaan tekemään erilaisia havaintoja karttojen, tilastojen ja muiden tietolähteiden avulla

sekä niiden antamien tietojen pohjalta kehittämään maantieteellistä ajatteluaan, päättelykykyään ja ongel

manratkaisutaitoaan. Monipuolisen tiedon hankkimisen ohella oppilasta ohjataan itse tuottamaan ja havain

nollistamaan maantieteellistä tietoa. Keskeisiä työtapoja ovat opettajajohtoinen opetus, opetuskeskustelut,

erilaiset karttatehtävät, yksilötyöt kotona ja oppitunnilla sekä pari ja ryhmätyöt ja niiden esittäminen. Opiske

lussa käytetään erilaisia karttoja, diagrammeja, tilastoja sekä valo, ilma ja satelliittikuvia. Tietolähteinä ovat
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kirjallisuus, uutislähteet ja sähköiset viestimet. Monipuolisten tietolähteiden käyttö edellyttää pohdintaa tieto

jen luotettavuudesta.

Arviointi

Arviointiin vaikuttavat esim. seuraavat asiat:

§  Testit ja kokeet

§  Vihko

§  Pari ja ryhmätyöt

§  Tutkielmat

§  Tuntiaktiivisuus

Päättöarvioinnin pohjana pidetään Opetushallituksen antamia päättöarvioinnin kriteerejä. Päättöarvosana

annetaan kahdeksannen ja yhdeksännen luokan kurssien arviointien perusteella yhdeksättä luokkaa painot

taen suuremman tuntimäärän perusteella.

Päättöarvioinnin kriteerit arvosanalle 8

Maantieteelliset taidot
Oppilas osaa

§  etsiä kartoista ja kartastoista tutkimiaan paikkoja sekä osaa käyttää hyväksi karttamerkkejä ja

kartan mittakaavaa

§  tulkita fyysisiä karttoja, teemakarttoja, valokuvia ja tilastoja sekä osaa käyttää hyväksi uutisläh

teitä ja tietoverkkojen tarjontaa

§  havainnollistaa maantieteellistä tietoa karttojen ja piirrosten avulla

§  vertailla eri alueiden ilmastodiagrammeja ja väestöpyramideja sekä laatia itse ilmastodiagram

min tilastotietojen perusteella.

Maailman jäsentäminen
Oppilas osaa

§  hahmottaa ja jäsentää maailmaa sekä tunnistaa eri maanosien luonnon ja kulttuurimaantie

teelliset peruspiirteet

§  soveltaa oppimaansa maantieteellistä tietoa eri lähteistä saamiensa ajankohtaisten uutistieto

jen analysointiin ja osaa sijoittaa uutisten tapahtumapaikat maailmankartalle.

Euroopan jäsentäminen
Oppilas osaa
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§  kuvata Euroopan eri alueiden luonnonoloja ja ihmisen toimintaa sekä ymmärtää Euroopan

maisemallisen ja kulttuurisen rikkauden

§  vertailla Eurooppaa muihin maanosiin ja ymmärtää, että Eurooppa on vuorovaikutuksessa

muiden maailman alueiden kanssa.

Suomen jäsentäminen
Oppilas osaa

§  selostaa, miten Suomen luonnonmaisemat ovat muotoutuneet ja miten luonnonolot ovat vaikut

taneet ihmisen toimintaan Suomen eri alueilla

§  kuvata ja analysoida asutuksen ja elinkeinoelämän alueellisia piirteitä ja sijoittumista Suomes

sa

§  analysoida Suomen rakennetun ympäristön piirteitä ja tuntee, mitä ovat arvokkaat kulttuuri ja

perinnemaisemat

§  osaa selostaa, miten jokainen kansalainen voi vaikuttaa Suomessa oman elinympäristönsä

suunnitteluun ja kehittymiseen

§  suunnitella ja toteuttaa pieniä tutkimuksia, jotka liittyvät hänen kotiseutunsa ympäristöön

§  oman kulttuurin piirteitä sekä tuntee Suomen ja lähialueiden vähemmistökulttuurit

§  kuvata sitä, miten Suomi on vuorovaikutuksessa omien lähialueidensa sekä Euroopan ja koko

maailman kanssa.

Yhteinen ympäristö
Oppilas osaa

§  selostaa lyhyesti, mitä ovat keskeiset maailmanlaajuiset ympäristö ja kehitysongelmat, kuten

kasvihuoneilmiön voimistuminen, otsonikato, aavikoituminen, elinympäristöjen saastuminen,

väestönkasvu sekä köyhyys ja nälkäongelma

§  kuvata Itämeren alueen ympäristöongelmia ja niiden syitä sekä osaa esittää keinoja, joilla voi

daan parantaa Itämeren alueen ympäristön tilaa

§  kuvata, mitkä ovat hänen omat vaikutusmahdollisuutensa ympäristön tilan parantamiseksi ja

tietää keinoja, joiden avulla keskeisiä maailmanlaajuisia ympäristö ja kehityskysymyksiä voi

daan ratkaista.

Aihekokonaisuudet

Biologia ja maantieto
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Biologia ja maantieto muodostavat oppiaineparin, joiden opetuksella luodaan pohja ihmisen ja luonnon välis

ten suhteiden ymmärtämiselle. Sisältöjen kautta oppilaille annetaan jatkuvasti lisää keinoja jäsentää moni

mutkaisia rakenteita ympärillään ja ottaa kantaa yhteiskuntaa ja ympäristöä koskeviin päätöksiin.

Aihekokonaisuuksista biologian ja maantiedon opiskeluun soveltuvat hyvin

Ihmisenä kasvaminen
§  fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen kasvu, oma ainutkertaisuus

Kulttuuriidentiteetti ja kansainvälisyys
§  oman maan ja kotiseudun kulttuuri, muita kulttuureja

Viestintä ja mediataito
§  monipuoliset tietolähteet ja lähdekritiikki

§  tutkielmien teko ja esittäminen

Osallistuva kansalaisuus ja yrittäjyys
§  tietoisuus erilaisista vaikuttamisen keinoista ja rohkaistuminen toimintaan

Vastuu ympäristöstä, hyvinvoinnista ja kestävästä tulevaisuudesta
§  kestävä kehitys

§  vastuu ympäristöstä ja ihmisen hyvinvoinnista

Turvallisuus ja liikenne
§  päihteettömyys

§  turvallinen liikkuminen retkillä

§  laboroinnit

Ihminen ja teknologia
§  teknologia terveydenhoidossa ja ympäristönsuojelussa

§  tietotekniikka opiskelun apuvälineenä



Vartiokylan yläasteen koulun opetussuunnitelma 2005

 108 

9.2.4.valinnaisaine: Erätaidot

Johdanto
Erätaidot on oppilaslähtöinen, toiminnallisuutta ja osallistuvuutta tukeva oppiaine. Erätaidon opetuksen tar

koitus on antaa oppilaille myönteisiä luontokokemuksia ja elämyksiä sekä innostaa liikkumaan luonnossa ja

kokemusten kautta opettaa arvostamaan luonnon monimuotoisuutta. Opetus myös kehittää oppilaan sosiaa

lisia taitoja.

Yhteiset tavoitteet
Erätaidot pyrkii antamaan perustiedot ja –taidot suunnitella ja toteuttaa muutaman päivän mittainen vaellus

erämaaolosuhteissa. Valinnaisaineen voi valita yhdeksi tai kahdeksi vuodeksi, joten perustavoitteet ovat

kahdeksannella ja yhdeksännellä luokalla samat.

Yhdeksännellä luokalla syvennetään kahdeksannella opittuja taitoja, vaellettavat päivämatkat ovat pidempiä

ja maastossa ollaan koko viikonloppu perjantaiiltapäivästä sunnuntaiiltaan. Tutustutaan muutamaan pää

kaupunkiseudun luontoretkikohteeseen.

8. luokka

Keskeiset tavoitteet
Opiskelullaan oppilas

§  hankkii perustaidot ja tiedot osatakseen suunnitella ja toteuttaa muutaman vuorokauden mittai

sen vaellusretken erämaaolosuhteissa

§  tutustuu Nuuksion kansallispuistoon ja muihin lähialueen luontoretkikohteisiin

§  osaa ottaa huomioon ympäristönsuojelun vaatimukset

§  kokee elämyksiä

§  tiedostaa maastossa liikkumisen riskit

§  tietää, miten tulee toimia eksymistilanteessa

§  osaa soveltaa omaksumaansa tietoa uusissa tilanteissa

§  osaa toimia ryhmässä ja sopia työnjaosta ja tehtävistä ryhmän muiden jäsenten kanssa

§  pystyy kantamaan vastuuta omasta ja ryhmän työskentelystä

§  pystyy suhtautumaan suvaitsevasti erilaisiin ihmisiin

§  osaa esittää arvioita omasta ja ryhmän toiminnasta sekä tehdä niiden pohjalta jatkosuunnitel

mia
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Keskeiset sisällöt
§  vaelluksen suunnittelu (ruoka, juoma, reitit, varusteet, rinkan pakkaus)

§  iltapäiväretket kouluajan jälkeen, mahdollisuuksien mukaan yksi tai kaksi yhden tai kahden yö

pymisen sisältävää vaellusta, jotka toteutetaan viikonloppuna.

§  suunnistaminen: kartan ja kompassin käyttö

§  tulentekotaidot

§  puukon käsittely

§  ruoan valmistus retkiolosuhteissa

§  ensiaputaidot

§  muiden huomioonottaminen ryhmässä vaellettaessa

§  jokamiehen oikeudet ja velvollisuudet

9. luokka

Keskeiset tavoitteet
§  Samat kuin kahdeksannella luokalla, mutta oma vastuu vaelluksen suunnittelussa

§  suurempi, ja rohkaistaan yhä enenevään omatoimisuuteen. Vaellettavat päivämatkat pidempiä

ja maastossa ollaan peräkkäin kaksi yötä.

Keskeiset sisällöt
§  syvennetään 8 luokalla opittuja taitoja

§  mahdollisuuksien mukaan yksi tai kaksi viikonlopun vaellusta tai vastaava määrä muita retkiä

Opetusmenetelmät ja työtavat
Vaeltamaan oppii vaeltamalla. Opiskelussa suunnitellaan ja toteutetaan vaellus. Opetuksen perustan muo

dostaa maastossa vaellus ja opiskelu itse tekemällä. Opetus järjestetään siten, että oppilaat saavat opiske

lussaan myönteisiä elämyksiä ja kokemuksia, jolloin heille kehittyy sellainen luontosuhde, että he haluavat

myös arkipäivässään tehdä luontoa ja muuta ympäristöä säästäviä ratkaisuja ja pyrkiä kestävään kehityk

seen. Opetus järjestetään pääsääntöisesti lukujärjestykseen merkittyjen oppituntien ulkopuolisella ajalla,

suurelta osin viikonloppuisin.

Arviointi

Arviointiin sisältyy sekä oppilaan itsearviointi että kahden opettajan arviointi. Arvioinnissa otetaan huomioon

tiedollinen ja taidollinen menestyminen, mutta myös omien edellytysten mukainen paneutuminen vaelluksen

onnistumiseen.

Arviointiin vaikuttavat esim. seuraavat asiat:

§  yritteliäisyys
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§  aloitekykyisyys

§  yhteistyökykyisyys

§  vastuullisuus

§  ohjeiden noudattaminen

§  yksilöllinen, aktiivinen ja asiallinen panos vaelluksen onnistumiseen

§  retkipäiväkirja

Arvosana kuvaa oppilaan menestymistä aineessa arvosteluhetkellä. Päättöarvosana määräytyy viimeisen

annetun arvosanan perusteella.

Aihekokonaisuudet

Aihekokonaisuuksista erätaitojen opiskelussa tulevat erityisen hyvin esille:

Ihmisenä kasvaminen
§  toimiminen ryhmän jäsenenä, toisten huomioonottaminen

§  oma vastuu ryhmän hyvinvoinnista, mutta myös omat oikeudet ryhmän jäsenenä

Vastuu ympäristöstä, hyvinvoinnista ja kestävästä tulevaisuudesta
§  retkieväiden valinta, pakkaukset

§  jätteiden hävittäminen

§  leiripaikan siisteys

§  jokamiehen oikeudet ja velvollisuudet

§  luontoa säästävä retkeily

Turvallisuus ja liikenne
§  turvallinen liikkuminen retkikohteeseen ja maastossa
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9.2.5 Fysiikka ja kemia

Yhteinen johdanto

Fysiikan ja kemian opetuksen tavoitteena on opastaa oppilasta luonnontieteille ominaiseen ajatteluun, tie

donhankintaan ja työtapoihin sekä ohjata häntä tiedon luotettavuuden ja merkityksen arviointiin. Tavoitteena

on auttaa oppilasta ymmärtämään ympäristön ja luonnon perusilmiöitä sekä teknologian sovellutuksia.

Opetuksen tavoitteena on antaa oppilaalle valmiuksia tehdä jokapäiväisiä valintoja sekä keskustella erityi

sesti energian tuotantoon, ympäristöön ja teollisuuteen liittyvistä asioista. Oppilas tutustuu luonnon rakenne

osiin atomiytimestä galakseihin. Hän kasvaa ottamaan vastuuta ihmisen toiminnan ympäristövaikutuksista.

Opetus pyrkii tukemaan oppiainerajat ylittävää kokonaisuuksien hahmottamista.

Oppimisympäristö

Fysiikan ja kemian oppitunnit pyritään pitämään noin 16 oppilaan ryhmissä ja fysiikan/ kemian luokissa, joita

on kaksi. Luokat on varustettu parityöskentelyyn sopivin pöydin, kaapein, vesipistein ja vetokaapein, joita

toisessa luokassa on kolme ja toisessa viisi kappaletta. Lakisääteisen varustuksen lisäksi luokissa on piirto

heitin, televisio, video ja dokumenttikamera. Luokkien käytössä on luonnontieteen käsikirjasto.

Toisessa luokista on lisäksi kahdeksan tietokonetta, joilta on yhteys sekä koulun omaan että maailman laa

juiseen verkkoon. Koneilla on cdasemat sekä perusohjelmisto taulukkolaskentaan, tekstin ja tietokantojen

käsittelyyn. Tässä luokassa on myös videotykki, jonka voi kytkeä vaikka tietokoneeseen verkkoopetusta tai

powerpointesitystä varten.

9.2.5.1 Fysiikka

Johdanto

Fysiikka on perusluonnontiede, joka tutkii ilmiöitä, kappaleita ja vuorovaikutuksia. Sen tutkimustietoa ja ko

keellisia tutkimusmenetelmiä käytetään muissa luonnontieteissä ja tekniikassa.

Yleiset tavoitteet vuosiluokille 7.9.
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Oppilas havaitsee ja tutkii luontoa ohjeita noudattaen ja turvallisesti sekä yksin että yhdessä toisten kanssa.

Hän mittaa, vertailee, luokittelee ja vetää johtopäätöksiä.

Hän arvioi koejärjestelyn toimivuutta, mittausten tarkkuutta ja tulosten luotettavuutta sekä esittää tuloksia

taulukkojen, graafien ja raporttien avulla.

Hän tuntee luonnonilmiöitä ja osaa selittää niitä, joitakin lakien ja mallien avulla. Hän ymmärtää ilmiöiden ja

kappaleiden välisiä vuorovaikutuksia ja syyseuraussuhteita.

7. luokan tavoitteet

Oppilas havainnoi kappaleita, ilmiöitä ja vuorovaikutuksia ympäristössään työskennellen turvallisesti sekä

yksin että yhdessä muiden kanssa.

Hän oppii hankkimaan tietoa mittaamalla, arvioimaan mittaamiseen liittyviä virhetekijöitä sekä tekemään

oikeita johtopäätöksiä havainnoista ja mittauksista.

Oppilas tekee luonnontieteellisiä tutkimuksia ohjeiden mukaan, esittää tuloksiaan taulukkona, kuvaajana ja

raporttina. Hän suunnittelee yksinkertaisia kokeita ja tutustuu mallintamisen merkitykseen ilmiöiden kuvaami

sessa.

Oppilas tuntee ääniaaltojen syntyyn, etenemiseen ja kuulemiseen liittyviä tekijöitä. Hän ymmärtää akustiikan

ja melun merkityksen kuulemiselle.

Oppilas tietää mitä valo on. Hän osaa valonsädettä mallina käyttäen selittää joitakin näkemiseen liittyviä

ilmiöitä sekä peilien ja linssien toimintaa.

Tähtitieteeseen tutustuminen ohjaa oppilasta hahmottamaan ja kehittämään maailmankuvaansa.

7.luokan keskeiset sisällöt:

Orientoituminen fysiikkaan luonnontieteenä

Värähdys ja aaltoliikeoppia
§  värähdysliike, aika ja –taajuus

§  pitkittäinen ja poikittainen aaltoliike, aallonpituus, amplitudi

Äänioppia
§  äänen synty ja eteneminen, ääniaaltojen ominaisuuksia

§  kuuloon liittyviä suureita, akustiikka, melu ja siltä suojautuminen

Valooppia
§  valon ominaisuudet ja olemus

§  värit

§  heijastuminen, taittuminen ja kokonaisheijastus

§  peilit ja linssit

§  optisia laitteita

Tähtitiedettä
§  universumin syntyä selittävät teoriat ja mallit

§  tähdet, aurinkokunnat, planeetat, kuut
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8. luokan tavoitteet

Oppilas ymmärtää vuorovaikutuksen ja voiman yhteenkuuluvuuden. Hän tuntee painovoiman, kitkan ja tuki

voiman ominaisuuksia ja vaikutuksia. Hän määrittää joidenkin kappaleiden painopisteen.

Tutustutaan tasaiseen ja tasaisesti kiihtyvään liikkeeseen ja niiden matemaattisiin kuvaajiin sekä lasketaan

niihin liittyviä laskuja.

Oppilas tuntee energian kiertokulun ja säilymisen periaatteet sekä ymmärtää energian ja työn välisen yhtey

den. Hän laskee energiaan, työhön ja tehoon liittyviä tehtäviä. Hän ymmärtää tavallisimpien yksinkertaisten

koneiden toimintaperiaatteen.

Oppilas tutustuu lämpöön energiamuotona, lämmön siirtymiseen ja varastoimiseen. Hän mittaa lämpötilaa ja

muuntaa sitä tavallisimpien asteikkojen välillä.

Oppilas käyttää lämpenemisen, olomuodon muutosten ja lämpölaajenemisen termejä ja lakeja tarkastelles

saan ja selittäessään ympäristössä tapahtuvia lämpöilmiöitä.

8. luokan keskeiset sisällöt:

Mekaniikkaa
§  massa, painopiste, painovoima

§  voima vuorovaikutusta kuvaavana suureena, paino, tuki ja kitkavoima

§  lepotila, tasainen ja tasaisesti kiihtyvä liike, nopeus ja kiihtyvyys, keskinopeuden laskeminen

§  muita kappaleeseen ja voimiin liittyviä suureita (esim. tiheys, paine)

§  tasapaino, yksinkertaisia koneita (esim. vipu ja kalteva taso)

Energiafysiikkaa
§  energia, työ ja teho

§  asemaenergia, liikeenergia

§  lämpötila, olomuodon muutokset, lämpölaajeneminen

§  energian säilyminen, varastoituminen ja siirtyminen

§  energialähteet

9. luokan tavoitteet

Oppilas ymmärtää sähköenergian merkityksen ihmisille sekä tietää, miten sähköenergiaa tuotetaan ja siirre

tään tuottajalta käyttäjille. Hän puntaroi erilaisten voimalaitosten hyötyjä ja haittoja. Hän pystyy laskemaan

sähkölaitteiden käyttökustannuksia sekä opettelee turvallista ja taloudellista sähkön käyttöä.

Hän pystyy rakentamaan yksinkertaisia virtapiirejä ja piirtämään niistä kytkentäkaaviot.

Hän osaa mitata sähkövirtaa ja jännitettä virtapiirin eri osissa ja ymmärtää vastuksen vaikutukset sähkövirran

kulkuun.
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Oppilas tuntee erilaisia säteilylajeja ja niiden vaikutuksia. Hän erottaa vaarattoman säteilyn vaarallisesta ja

tietää, miten suojautua säteilyltä.

9. luokan keskeiset sisällöt:

Sähköoppia
§  hankaussähkö ilmiönä, sähkövaraus ja sähkökenttä

§  johteet ja eristeet

§  virtapiiri, kytkentäkaavio, sulake

§  virtalähteet

§  jännite ja sähkövirta suureina

§  sarjaan ja rinnankytkentä

§  vastus, resistanssi, Ohmin laki

Sähkömagnetismia
§  kestomagneetti ja sähkömagneetti

§  maapallon magneettikenttä, kompassi

§  sähkömagneettinen induktio, generaattori, muuntaja

§  sähkön tuottaminen ja siirtäminen

Ydinfysiikkaa
§  atomin ytimen rakenne, isotoopit

§  ydintä koossapitävät vuorovaikutukset

§  radioaktiivinen hajoaminen ja ydinsäteily

§  ionisoiva säteily, sen käyttö, ilmaisimet ja vaikutukset sekä siltä suojautuminen

§  säteilysuureita

§  ydinreaktiot ja ydinvoimalat

Aihekokonaisuudet

Ihmisenä kasvaminen
Fysiikan pari ja ryhmätöissä oppilas kohtaa erilaisia yhteistoimintatapoja. Hän joutuu ryhmän jäsenenä ot

tamaan huomioon oikeuksien, velvollisuuksien ja vastuun jakautumisen koko työryhmässä.

Itsenäiset työtehtävät auttavat oppilasta tunnistamaan oman oppimistyylinsä ja kehittämään itseään oppija

na.

Esimerkiksi energian kulutukseen ja tuotantoon liittyviin asioihin tutustuttaessa oppilas joutuu pohtimaan

mikä on oikeaa ja väärää toimintaa sekä arvioimaan toiminnan eettisyyttä.

Kulttuuriidentiteetti ja kansainvälisyys
Fysiikan opetuksessa tulee esille niin kansainvälistä kuin suomalaistakin työtä, osaamista ja kulttuuriperintöä

tutustuttaessa fysiikanteollisuuden ja teknologian eri osaalueisiin ja niiden kehittymiseen.

Viestintä ja mediataito
Fysiikan tunneilla oppilas etsii toisinaan tietoa tietoverkoista ja hän harjoittelee tietokoneohjelmien käyttöä

esim. oppilastöiden tulosten käsittelyssä ja esittämisessä. Esitelmän laadintaa opetusmenetelmänä käytettä
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essä oppilas joutuu vertailemaan, valikoimaan ja hyödyntämään hankkimaansa tietoa sekä kriittisesti arvioi

maan ja tulkitsemaan muiden viestintää.

Osallistuva kansalaisuus ja yrittäjyys
Esimerkiksi opintokäyntien yhteydessä ja fysiikanteollisuuden eri aloihin tutustuttaessa on mahdollisuus op

pia tuntemaan työelämää ja yritystoimintaa sekä ymmärtämään näiden merkitystä yksilölle ja yhteiskunnalle.

Vastuu ympäristöstä, hyvinvoinnista ja kestävästä tulevaisuudesta
Fysiikan perusopetus ohjaa havaitsemaan ympäristössä tapahtuvia muutoksia sekä kehittää selvittämään

syitä ja seurauksia. Tutustuessaan fysiikkaan luonnontieteenä oppilaalle avautuu mahdollisuus käsittää ym

päristöarvoja ja ymmärtää ympäristönsuojelun välttämättömyyttä ihmisen hyvinvoinnin edellytyksenä.

Esimerkiksi energian tuotantoon ja kulutukseen tutustuttaessa on mahdollista pohtia ja laskea erilaisten va

lintojen merkitystä nyt ja tulevaisuudessa ihmisten ja ympäristön hyvinvoinnille. Oivallus ohjaa kestäväm

pään elämäntapaan.

Turvallisuus ja liikenne
Työskenneltäessä luonnontieteiden luokissa oppilasta ohjataan työturvallisuuden huomioon ottamiseen.

Siellä opetellaan ensiavun perusteita, sammutuspeitteen, ensisammutinten ja silmänhuuhtelusuihkun käyttö

sekä sähkölaitteiden turvallista käyttöä. Esille tulevat myös kylmältä, melulta ja säteilyltä suojautuminen.

Fysiikan lait ovat sovellettavissa myös liikenteessä: esim. kitkan ja reaktioajan vaikutus jarrutusmatkaan sekä

massan hitauden vaikutus törmäystilanteissa.

Ihminen ja teknologia
Tutustuttaessa teollisuuteen on mahdollisuus oppia ymmärtämään teknologian vaikutuksia ympäristössä ja

eri elämänalueilla yhteiskunnassa.

Tietoteknisten laitteiden ja fysiikan mittauslaitteiden käytön opiskelu tutustuttaa oppilasta teknologian käyt

töönottoon arkielämässä.

Ultraäänen ja optisen kuidun käyttö lääketieteellisissä sovellutuksissa ja valokaapeleiden käyttö tiedonsiir

rossa kertoo oppilaalle teknologian hyvistä hyötypuolista.

Aiheisiin teknologiateollisuus, energiankulutus ja – tuotanto on mahdollista liittää joitakin eettisiä ja moraali

sia kysymyksiä pohdittavaksi.

Työtavat

Erilaisia työtapoja käytetään mahdollisuuksien mukaan tukemaan erityylisten asiakokonaisuuksien hahmot

tamista. Fysiikan työtapoja ovat muun muassa

§  oppilaiden parityönä tekemät laboratoriotyöt

§  opettajan demonstraatiotyöt

§  opettajajohtoinen työskentely

§  ryhmätyöt ja projektityöt

§  esitelmät ja väittelyt

§  opetusvideot

§  oppimisympäristöt tietoverkoissa

§  paikalliset yritysvierailut.
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Arviointi

Oppilaalla on joka luokkaasteella yhden lukukauden ajan fysiikkaa. Viikkotunteja on 7. ja 9. luokilla kaksi ja

8. luokalla kolme. Arviointi on tuolloin jatkuvaa ja yksilöllistä. Koko lukukauden aikaisilla oppitunneilla opetta

ja antaa tarpeen mukaan palautetta edistymisestä suullisesti.

Lisäksi lukukauden puolivälissä oppilas arvioi omaa työskentelyään ja opettaja arvioi oppilaan tavoitteiden

saavuttamista kirjallisesti.

Lukukauden päättyessä opettaja arvioi oppilaan tavoitteiden saavuttamista numerolla. Numeroarviointia oh

jeistaa opetushallituksen antamat kriteerit sovellettuna ja rajoitettuna luokkaasteen oppisisältöihin.

Arvioinnissa huomioitavat seikat:
§  tuntityöskentely: myönteisyys, yritteliäisyys, osallistuminen, yksilöllisen aktiivinen ja asiallinen

panos tunnin kulkuun, yhteistyö ja aloitekykyisyys sekä taito kokeellisissa oppilastöissä

§  työ omalla ajalla: kotitehtävät, esitelmät, raportit, harrastuneisuus

§  summatiiviset kokeet pyrkivät mittaamaan oppilaan fysiikan tietoja ja niiden soveltamistaitoja

sekä kartoittamaan hänen käsitystään fysiikan merkityksestä

§  Oppilaan työskentelyä arvioidaan sekä yksilönä että yhteisön jäsenenä.

Päättöarviointi

Päättöarvioinnissa otetaan huomioon oppilaan arvosanat kahdelta ylimmältä luokkaasteelta (8. ja 9. luokka)

sekä oppilaan oppimista tukevien taitojen kehittyminen oppiaineessa yläasteen aikana. Numeroarviointia

ohjeistaa opetushallituksen antamat kriteerit hyvälle osaamiselle.

Päättöarvioinnin kriteerit fysiikan arvosanalle 8

Opetushallitus määrittelee:

Luonnon tutkimisen taidot
Oppilas

§  osaa työskennellä turvallisesti, ohjeita noudattaen ja yhdessä toisten kanssa

§  osaa tehdä luonnontieteellisen tutkimuksen annetun ohjeen mukaan sekä suunnitella yksinker

taisia kokeita, sopia työnjaosta ja tehtävistä sekä osaa asettaa tavoitteita tai päämääriä yhdes

sä muiden oppilaiden kanssa

§  osaa laatia pienimuotoisia tutkimusselostuksia, esittää tulokset esimerkiksi taulukkojen ja graa

fien avulla sekä tulkita niitä

§  osaa tehdä kontrolloidun kokeen ja arvioida koejärjestelyn toimivuutta sekä tulosten luotetta

vuutta, tarkkuutta ja mielekkyyttä
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§  tietää, että fysiikka on perusluonnontiede ja että fysiikan tietoja ja kokeellista tiedonhankinta

menetelmää käytetään muissa luonnontieteissä ja tekniikassa

Värähdys ja aaltoliike
Oppilas

§  tunnistaa aaltoliikkeitä ja niille luonteenomaisia ilmiöitä, esimerkiksi aaltoliikkeen synnyn, ete

nemisen, vastaanottamisen, heijastumisen ja taittumisen

§  tunnistaa erilaisia jaksollisia ilmiöitä ja värähtelijöitä ympäristössään ja niille ominaisia ilmiöitä

sekä osaa luonnehtia kyseessä olevia ilmiöitä niitä kuvaavien suureiden avulla

§  osaa tutkia valon heijastumista ja taittumista sekä selittää valonsädettä malline käyttäen erilai

sia näkemiseen liittyviä ilmiöitä ja peilien ja linssien toimintaa

§  ymmärtää äänen ja valon merkityksen ihmisen ja yhteiskunnan kannalta, esimerkiksi melu ja

siltä suojautuminen sekä valo tiedonsiirrossa

Liike ja voima
Oppilas

§  osaa tutkia erilaisia vuorovaikutus ja liikeilmiöitä sekä käyttää niitä kuvaavia suureita, kuten ai

ka, matka, nopeus, kiihtyvyys ja voima

§  osaa tehdä graafisia esityksiä esimerkiksi tasaisen ja kiihtyvän liikkeen mittaustuloksista sekä

tulkita niitä sekä käyttää tasaisen liikkeen mallia liikettä koskevien ennusteiden tekemiseen ja

keskinopeuden yhtälöä matkan tai ajan arviointiin ja laskemiseen

§  ymmärtää yksinkertaisten mekaanisten koneiden, esimerkiksi vivun, toimintaperiaatteen ja tie

tää mekaanisten koneiden ja erilaisten rakenteiden sovellutuksia

§  osaa käyttää kappaleiden ja aineiden ominaisuuksia kuvaavia suureita ja osaa selittää niiden

avulla havaitsemiaan ilmiöitä, kuten kellumisen ja kuumailmapallon toiminnan

§  tuntee työn ja energian välisen yhteyden

§  ymmärtää liikenneturvallisuutta koskevien määräysten fysikaalisen perustan

Lämpö
Oppilas

§  tunnistaa ympäristöstä lämmön siirtymiseen ja varastoitumiseen liittyviä ilmiöitä ja osaa tulkita

niitä

§  osaa luonnehtia lämpöopin perusilmiöitä, kuten lämpölaajenemista ja kappaleen lämpenemis

tä, niitä kuvaavien suureiden ja kokeellisten lakien avulla

§  osaa käyttää lämpenemisen, olomuodonmuutosten ja lämpölaajenemisen lakeja tarkastelles

saan ja selittäessään ympäristössään tapahtuvia lämpöilmiöitä

Sähkö
Oppilas

§  osaa sähkölaitteiden ja lämpöä tuottavien laitteiden turvallisen ja taloudellisen käytön periaat

teet sekä osaa arvioida ja laskea eritehoisten sähkölaitteiden käyttökustannuksia
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§  ymmärtää jännitteen ja sähkövirran välisen yhteyden suljetussa virtapiirissä ja vastuksien vai

kutuksen sähkövirran suuruuteen sekä osaa tehdä ennusteita virtapiirin toiminnasta ja käyttää

kytkentäkaaviota virtapiirin mallina

§  tuntee sovellutuksia kuten sähkölaitteet ja sähköinen viestintä

§  tuntee sähkön tuotantoon ja siirtoon liittyviä prosesseja kuten muuntajan toiminta, osaa selittää

energian muuttumisen voimalaitoksessa sekä arvioida erilaisten voimalaitosten hyötyjä ja hait

toja

Luonnon rakenteet
Oppilas

§  tuntee säteilylajit ja säteilyn vaikutuksia, pystyy erottamaan vaaralliset säteilylajit vaarattomista

ja osaa suojautua säteilyltä

§  hahmottaa rakenneosien ketjun ja mittasuhteita alkeishiukkasista galakseihin ja osaa havain

nollistaa näitä rakenteita ja järjestelmiä sopivilla malleilla

§  osaa käyttää keskusteluissaan keskeisiä fysiikan käsitteitä muun muassa energia, vuorovaiku

tus ja säteily

§  ymmärtää energian säilymisen periaatteen sekä osaa antaa esimerkkejä energian muuntumi

sesta erilaisissa prosesseissa, kuten puun palamisessa ja kiven putoamisessa

9.2.5.2 Kemia

Johdanto

Kemia on luonnontiede, joka tutkii aineiden ominaisuuksia ja rakennetta sekä aineiden välisiä kemiallisia

reaktioita. Kemiallista tietämystä soveltavia tuote ja teollisuusaloja on nykyyhteiskunnassa useita.

Yleiset tavoitteet vuosiluokille 7.9.

Oppija tutustuu monien ympäristössään ja itsessään olevien aineiden ominaisuuksiin ja rakenteeseen sekä

joihinkin kemiallisiin reaktioihin. Harjoitellaan ja opitaan kemian kokeelliseen työskentelyyn liittyviä taitoja.

Tavoitteena on ymmärtää kemian merkitystä ja vaikutusta jokapäiväisessä elämässä sekä omana tieteenään

että monilla sovellutusaloillaan.

7. luokan tavoitteet

Tutustutaan ympäristön ja oman kehon tavallisimpien aineiden ominaisuuksiin.

Opitaan kokeelliseen työskentelyyn liittyen laboratoriovälineiden ja aineiden turvallista, vastuuntuntoista ja

asiallista käsittelyä.
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Ymmärretään, että aineet voivat sopivissa oloissa muodostaa uusia aineita.

Opitaan ymmärtämään ja harjoitellaan käyttämään kemian merkkikieltä.

7. luokan keskeiset sisällöt:

Johdatus kemiaan ja laboratoriotyöskentelyyn
§  kemian tutkimuskohteiden ja sovellutusalueiden esittely

§  työympäristömme ja usein käytettävien työvälineiden esittely

§  opastus välineiden ja aineiden käsittelyyn oikealla, turvallisella ja vastuullisella tavalla

Luokitellaan ja valmistetaan aineita sekä erotellaan niitä toisistaan
§  puhtaat aineet, seokset

§  liukeneminen, liuos, kylläinen liuos

§  olomuodot ja niiden muutokset

§  erotusmenetelmiä

Tutustutaan ympäristömme aineisiin ja kemian merkkikieleen
§  ympäristömme joitakin alkuaineita, niiden ominaisuuksia ja kemialliset merkit

(ilmakehän kaasuja ja jalokaasuja, nesteet, tavallisimpia metalleja, jalo, epä ja puolimetalleja)

§  vedyn ja hapen valmistaminen

§  ympäristömme joitakin tärkeitä yhdisteitä ja niiden kemialliset kaavat

(mitä yhdisteen kaava kertoo sen rakentumisesta alkuaineistaan)

Kemiallinen reaktio
§  lähtöaineiden muuttuminen reaktiotuotteiksi

§  palaminen (vesi ja hiilen oksidit palamisreaktion tuotteina)

§  reaktionopeuteen vaikuttaminen

Happamuus, emäksisyys ja pH
§  tutustutaan tavallisiin happamiin ja emäksisiin aineisiin

§  tutustutaan joihinkin happoemäsindikaattoreihin sekä pHkäsitteeseen

§  ympäristön happamoituminen

8. luokan tavoitteet

Tutustutaan joihinkin kemian teollisuuden tuottamiin ja mm. lääke, maali, räjähde, pesuaineteollisuuden

paljon käyttämiin aineisiin.

Opitaan aineen rakennehiukkasten (atomi, ioni, molekyyli) rakenne.

Tutustutaan metallien ominaisuuksiin, rakenteeseen ja tavallisimpiin reaktioihin sekä metalleihin liittyviin

ilmiöihin (korroosio, sähköpari).

Tutustutaan kemian tietämyksen soveltamiseen metalliteollisuudessa (esim. raudan valmistus ja elektrolyy

si).
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8. luokan keskeiset sisällöt:

Kemian teollisuuden tärkeimmät hapot ja emäkset

Neutraloitumisreaktio

Puhtaiden aineiden kemiaa

§  alkuaineiden jaksollinen järjestelmä, atomin rakenne

§  kemiallinen reaktio, yhdisteen muodostuminen, kemiallinen sidos

Metallien kemiaa

§  metallien yleiset ominaisuudet

§  metalleille tavallisia kemiallisia reaktioita (hapettuminen ja pelkistyminen reaktioissa hapen,

happojen ja metalliionien kanssa), jalot ja epäjalot metallit

§  sähkökemiallinen jännitesarja, sähköpari

§  korroosio

§  malmista metalliksi, metallien valmistus,

§  elektrolyysi

9. luokan tavoitteet

Oppilas ymmärtää hiilen ja sen yhdisteiden kiertokulkua ja vaikutusta luonnon tasapainoon.

Tutustutaan tärkeimpien ravintoaineiden kemialliseen rakenteeseen, vaikutuksiin ja merkitykseen ihmisen

hyvinvoinnille.

Tutustutaan elinkaariajatteluun (esim. paperin tai muovin elinkaareen).

Tutustutaan joihinkin yhteiskunnassamme paljon käytettyihin tuotteisiin, joiden prosessointi käyttää ja sovel

taa kemian tietämystä (esim. sellu ja paperiteollisuus, muovit, pesuaineet, kosmetiikka). Ohjataan oppilasta

ymmärtämään teollisuuden merkitystä yhteiskunnalle, luonnolle ja ympäristölle.

9. luokan keskeiset sisällöt:

Orgaanista kemiaa

§  hiilen esiintyminen luonnossa, hiilen kiertokulku

§  joitakin orgaanisia aineryhmiä (esim. hiilivedyt, alkoholit, karboksyylihapot)

Ravintokemiaa

Elinkaariajattelu (kierrätys)

Puusta paperiksi, öljystä muoviksi, tutustutaan pesuaine ja kosmetiikkateollisuuteen

Aihekokonaisuudet

Ihmisenä kasvaminen
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Kemian pari ja ryhmätöissä oppilas kohtaa erilaisia yhteistoimintatapoja. Hän joutuu ryhmän jäsenenä otta

maan huomioon oikeuksien, velvollisuuksien ja vastuun jakautumisen koko työryhmässä.

Itsenäiset työtehtävät auttavat oppilasta tunnistamaan oman oppimistyylinsä ja kehittämään itseään oppija

na.

Kemian työvälineitä ja kemikaaleja käsitellessään oppilas joutuu pohtimaan mikä on oikeaa ja väärää toimin

taa sekä arvioimaan toimintansa eettisyyttä.

Kulttuuriidentiteetti ja kansainvälisyys
Kemian opetuksessa tulee esille niin kansainvälistä kuin suomalaistakin työtä, osaamista ja kulttuuriperintöä

tutustuttaessa kemianteollisuuden ja teknologian eri osaalueisiin ja niiden kehittymiseen.

Viestintä ja mediataito
Kemian tunneilla oppilas etsii toisinaan tietoa tietoverkoista ja harjoittelee tietokoneohjelmien käyttöä esim.

oppilastöiden tulosten käsittelyssä ja esittämisessä. Esitelmän laadintaa opetusmenetelmänä käytettäessä

oppilas joutuu kriittisesti vertailemaan, valikoimaan ja hyödyntämään hankkimaansa tietoa sekä arvioimaan

ja tulkitsemaan muiden viestintää.

Osallistuva kansalaisuus ja yrittäjyys
Esimerkiksi opintokäyntien yhteydessä ja kemianteollisuuden eri aloihin tutustuttaessa on mahdollisuus op

pia tuntemaan työelämää ja yritystoimintaa sekä ymmärtämään näiden merkitystä yksilölle ja yhteiskunnalle.

Vastuu ympäristöstä, hyvinvoinnista ja kestävästä tulevaisuudesta
Kemian oppilastöitä tehdessään ja kemianteollisuuteen tutustuessaan oppilaan on mahdollista kehittyä ym

märtämään ympäristöarvoja ja ympäristönsuojelun välttämättömyyttä sekä oppia toimimaan niin oman tule

vaisuutensa kuin elinympäristönsä hyväksi.

Hän joutuu ottamaan huomioon aineiden ja valmistusmenetelmien vaikutuksia ihmisen ja ympäristön hyvin

voinnille. Häntä opetetaan käsittelemään haitallisia aineita vastuuntuntoisesti ja oikein sekä keräämään tal

teen ongelmajätteitä.

Opetuksen yhteydessä tutustutaan tuotteen elinkaariajatteluun, opetellaan kierrättämään ja tekemään tule

vaisuudessa kestävämpiä ratkaisuja.

Turvallisuus ja liikenne
Oppilaita opastetaan kemiantunneilla käyttäytymään vastuullisesti ja ottamaan muut huomioon esim. liikutta

essa työtiloissa laboratoriotyöskentelyn aikana. Heitä neuvotaan suojautumaan tarvittaessa (esim. työtakit,

suojalasit, suojakäsineet) ja käyttämään turvalaitteita (esim. hätäsuihkut, alkusammuttimet). Jatkuvasti har

joitellaan tunnistamaan turvallisuus ja terveysriskejä, ennakoimaan ja välttämään vaaratilanteita sekä toi

mimaan terveyttä ja turvallisuutta edistävästi.

Ihminen ja teknologia
Tutustuttaessa kemianteollisuuteen on mahdollisuus oppia ymmärtämään teknologian vaikutuksia ympäris

tössä ja eri elämänalueilla yhteiskunnassa.

Työtavat
Opetuksen perustana ovat oppilaiden tekemät kokeelliset pari ja ryhmätyöt sekä opetuskeskustelut. Opetus

ta täydennetään opettajan demonstraatioilla, opetusohjelmilla (videot, cdromit, internet) sekä teoriaopinnoil

la.

Mahdollisuuksien mukaan tehdään opintokäyntejä.
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Arviointi

Oppilaalla on joka luokkaasteella yhden lukukauden ajan kemiaa. Viikkotunteja on 7.:llä ja 9.:llä luokalla

kaksi ja 8.:lla luokalla kolme. Arviointi on tuolloin jatkuvaa ja yksilöllistä. Koko lukukauden aikaisilla oppitun

neilla opettaja antaa tarpeen mukaan palautetta edistymisestä suullisesti.

Lisäksi lukukauden puolivälissä oppilas arvioi omaa työskentelyään ja opettaja arvioi oppilaan tavoitteiden

saavuttamista kirjallisesti.

Lukukauden päättyessä opettaja arvioi oppilaan tavoitteiden saavuttamista numerolla. Numeroarviointia oh

jeistaa opetushallituksen antamat kriteerit sovellettuna ja rajoitettuna luokkaasteen oppisisältöihin.

Arvioinnissa huomioitavat seikat:
§  tuntityöskentely: myönteisyys, yritteliäisyys, osallistuminen,

aktiivinen ja asiallinen panos tunnin kulkuun,

yhteistyö ja aloitekykyisyys sekä

taito kokeellisissa oppilastöissä

§  työ omalla ajalla:

kotitehtävät, esitelmät, raportit, harrastuneisuus

§  summatiiviset kokeet

pyrkivät mittaamaan oppilaan kemian tietoja ja niiden soveltamistaitoja sekä

kartoittamaan hänen käsitystään kemian merkityksestä

Oppilaan työskentelyä arvioidaan sekä yksilönä että yhteisön jäsenenä.

Päättöarviointi
Päättöarvioinnissa otetaan huomioon oppilaan arvosanat kahdelta ylimmältä luokkaasteelta (8. ja 9. luokka)

sekä oppilaan oppimista tukevien taitojen kehittyminen oppiaineessa yläasteen aikana. Numeroarviointia

ohjeistaa opetushallituksen antamat kriteerit hyvälle osaamiselle.

Päättöarvioinnin kriteerit kemian arvosanalle 8
Opetushallitus määrittelee:

Oppilas

§  osaa työskennellä annetun ohjeen mukaan turvallisesti yksin ja ryhmässä

§  osaa tehdä yksinkertaisia luonnontieteellisiä kokeita, esimerkiksi kokeen, jossa tutkitaan ai

neen palamista, palamistuotteen liukenemista veteen ja syntyneen vesiliuoksen happamuutta

§  osaa esittää kokeidensa tulokset ja tulkita niitä

§  tuntee aineiden kiertoprosesseja ja niiden aiheuttamia ilmiöitä luonnossa ja ympäristössä, esi

merkiksi hiilen kiertokulku, kasvihuoneilmiö ja happamoituminen
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§  tuntee kemian ilmiöiden ja sovellutusten merkityksen ihmiselle ja yhteiskunnalle, esimerkiksi fo

tosynteesin merkityksen elollisen luonnon energiavarannolle sekä korroosion ja korroosiolta

suojaamisen merkityksen rakentamisessa ja metalliteollisuudessa

§  tuntee ympäristöön vaikuttavia aineita, niiden lähteitä, leviämistapoja ja vaikutuksia ihmisen ja

luonnon hyvinvointiin, esimerkiksi fossiilisten polttoaineiden palamistuotteita ja raskasmetalleja

§  tuntee teollisuuden eri aloja kuten metalli ja puunjalostusteollisuus sekä niiden tuotteita ja nii

den merkityksen jokapäiväisessä elämässä

§  osaa tulkita tavaraselosteita, selittää tuotteen elinkaaren ja osaa tehdä valintoja kuluttajana

§  osaa käyttää oikeita käsitteitä kuvaillessaan aineiden ominaisuuksia ja kemiallisia ilmiöitä, esi

merkiksi happamuutta, sähkönjohtokykyä ja olomuodon muutoksia

§  osaa tutkia aineiden ominaisuuksia ja käyttää tuloksia alkuaineiden ja yhdisteiden luokittelussa,

tunnistamisessa ja erottamisessa, esimerkiksi jalot ja epäjalot metallit

§  osaa kuvata atomia, kemiallisia sidoksia ja yhdisteitä asianmukaisia malleja käyttäen

§  osaa tulkita yksinkertaisia reaktioyhtälöitä ja kirjoittaa esimerkiksi hiilen palamisreaktion yhtälön

§  osaa tehdä päätelmiä aineen reaktioherkkyydestä atomin uloimman elektronikuoren rakenteen

tai alkuaineen paikan perusteella jaksollisessa järjestelmässä
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9.2.6 Terveystieto

JOHDANTO:
Terveystieto on oppilaslähtöinen, toiminnallisuutta ja osallistuvuutta korostava oppiaine. Terveystiedon ope

tuksen tarkoitus on edistää oppilaiden terveyttä, hyvinvointia ja turvallisuutta. Opetuksen tehtävänä on kehit

tää oppilaiden tiedollisia ja sosiaalisia taitoja, tunteiden säätelyä ohjaavia taitoja sekä eettisiä valmiuksia.

YLEISET TAVOITTEET
Terveystieto pyrkii antamaan tietoa ja taitoa, jonka avulla oppilas oppii tekemään terveyteen liittyviä omatoi

misia valintoja, pitämään huolta omasta kunnostaan ja tietämään terveyteen liittyviä riskejä. Terveystiedon

avulla oppilas tietää ja ymmärtää fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen kokonaisuuden merkityksen ihmisen

terveydelle. Hän oppii, miten terveydestään voi pitää huolta.

OPETUSMENETELMÄT JA TYÖTAVAT
Terveystieto on oppiaineena oppilaslähtöinen. Opetuksessa kehitetään tärkeitä tiedonhankintaan ja sen so

veltamiseen liittyviä taitoja sekä edistetään terveyden ja hyvinvoinnin kriittistä arvopohdintaa. Opetuksessa

käytetään mahdollisimman monipuolisia opetusmenetelmiä: yksilöllistä työskentelyä, parityöskentelyä, yh

teistoiminnallista työskentelyä ja opetuskeskusteluja. Oppilasta rohkaistaan esittämään omia perusteltuja

mielipiteitään.

LUOKKAASTEKOHTAISET TAVOITTEET JA SISÄLLÖT

7 lk

TAVOITTEET
Oppilas

§  ymmärtää itsetunnon ja vuorovaikutuksen merkityksen ihmissuhteissa

§  oppii ymmärtämään erilaisuutta ja kykenee toimimaan hyväksyvästi itseä ja toisia kohtaan

§  oppii tunnistamaan ja ymmärtämään murrosikään liittyviä fyysisiä ja psyykkisiä muutoksia

§  tietää tupakan/nuuskan aiheuttamat terveysriskit ja tuntee tupakkalain

§  oppii tunnistamaan turvallisuusriskit ja oppii edistämään omaa turvallisuuttaan liikenteessä, ko

tona ja vaaratilanteissa

§  oppii harjoittelemaan tunteiden ilmaisua ja ongelmien ratkaisemista

§  oppii ymmärtämään oman puhtauden ja riittävän levon merkityksen
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SISÄLLÖT
§  itsetuntemus ja viestintä

§  seksuaalinen kehittyminen ja fyysiset muutokset kehossa

§  päihteet; tupakka ja nuuska

§  turvallisuus

§  terveet elämäntavat

§  sosiaaliset suhteet ja ristiriitojen ratkaiseminen

8 lk

TAVOITTEET
Oppilas

§  oppii ymmärtämään elämäntapojensa vaikutukset omaan hyvinvointiinsa ja terveyteensä

§  rohkaistuu ottamaan vastuuta omasta terveydestään

§  oppii tulkitsemaan ja ymmärtämään median välittämää tietoa terveydestä ja kauneusihanteista

SISÄLLÖT
§  liikunnan vaikutus terveyteen

§  eksuaalisuus, seurustelu ja ehkäisy

§  sukupuolitaudit

§  päihteet: alkoholi, lääkkeet ja huumausaineet

§  tavallisia nuorten sairauksia

§  ravinnon merkitys hyvinvoinnille

9 lk

TAVOITTEET
Oppilas

§  kykenee tarkkailemaan omia terveyteen liittyviä valintojaan ja huolehtimaan terveydestään

§  tunnistaa omaan kehitykseen ja elämänkulkuun liittyviä muutoksia, kriisejä ja oppii selviyty

mään niistä

§  tietää kuntoohjelman laatimisen perusteet ja ymmärtää terveysliikunnan merkityksen

§  tietää tavallisimmat kansantaudit ja niiden riskitekijät

§  tietää oman koulun ja kunnan keskeisiä terveys ja hyvinvointipalveluja ja osaa hakeutua niihin

§  tietää keskeisiä lasten ja nuorten oikeuksia

§  osaa kuvata ympäristön terveyttä ja turvallisuutta

§  tietää mitä on ensiapu ja miten hätätilanteessa tulee toimia sekä osaa ensiavun perusteet
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SISÄLLÖT
§  kuntoohjelman laatiminen ja terveysliikunta

§  oman koulun ja kunnan keskeiset terveys ja hyvinvointipalvelut

§  stressi, masennus ja kriisitilanteet

§  yleisimmät kansantaudit

§  työhyvinvointi

§  ensiapu

ARVIOINTI
Arviointiin sisältyy sekä oppilaan itsearviointi että opettajan tekemä arviointi. Ryhmätöissä ja yksilötöissä

omaaloitteisuus ja ohjeiden noudattaminen otetaan huomioon. Arvioinnissa otetaan huomioon tiedollinen ja

taidollinen menestyminen sekä aktiivisuus tuntityöskentelyyn osallistumisessa.

Päättöarvioinnin kriteerit arvosanalle 8

Kasvu ja kehitys
Oppilas

§  tietää eri ikäkausien piirteitä ja elämänkulkuun liittyviä tapahtumia ja osaa tarkastella niitä ter

veyden näkökulmasta

§  osaa selittää, miten uni ja lepo vaikuttavat vireyteen ja hyvinvointiin, antaa esimerkkejä tervey

den kannalta tasapainoisesta ja monipuolisesta ravinnosta ja tietää liikunnan terveysvaikutuk

set

§  osaa kuvata hyvän ystävyyssuhteen ja yhteisön ominaispiirteitä sekä antaa esimerkkejä kes

keisistä vuorovaikutustaidoista

§  tietää, miten hoitaa itseään ja terveyttään, ja perustelee ja näyttää esimerkein arkielämän ter

veyttä edistäviä valintoja

§  osaa pohtia ja eritellä nuorten ongelmatilanteiden syitä, seurauksia sekä kuvata niiden mahdol

lisia ratkaisuja

Terveys arkielämän valintatilanteissa
Oppilas

§  tietää seksuaaliterveyden perusteita, tietää raskauden ehkäisyn merkityksen ja menetelmiä se

kä osaa pohtia ja perustella vastuullista seksuaalikäyttäytymistä

§  osaa kuvata ja pohtia päihde ja vaikuteaineiden kuten tupakan, nuuskan, alkoholin, huumei

den ja liuottimien käyttöön liittyviä riippuvuutta ja terveysriskejä sekä käytön syitä ja seurauksia

ja antaa perustellen esimerkkejä keinoista välttää niiden käyttöä

§  tunnistaa kiusaamisen ja muun väkivallan tunnuspiirteitä ja osaa tuottaa käytännön esimerkke

jä väkivallan ehkäisemisestä ja rakentavasta kommunikaatiosta

§  osaa nimetä yleisempiä tartuntatauteja ja muita sairauksia ja kuvata esimerkein niiden ehkäi

syä pääpiirteissään
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§  tietää liikenneturvallisuuden pääpiirteitä ja osaa kuvata tai esittää, miten erilaisissa vaara ja

onnettomuustilanteissa toimitaan ja annetaan ensiapua.

Voimavarat ja selviytymisen taidot
Oppilas

§  osaa nimetä ja tunnistaa ja ilmaista erilaisia tunteita ja kuvata niiden syitä sekä antaa esimerk

kejä siitä, miten niihin perustuvaa käyttäytymistä ja vuorovaikutusta voidaan säädellä tilantee

seen sopivalla tavalla

§  osaa tehdä havaintoja tuntemuksistaan ja oireistaan ja tietää lääkkeiden tarkoituksenmukaisen

käytön perusteet

§  osaa pohtia elämäntapavalintojen merkitystä terveydelle ja perustella tai näyttää esimerkein

arkielämän terveyttä edistäviä valintoja

§  osaa käyttää keskeisiä terveyteen ja sairauteen liittyviä käsitteitä sekä käyttää ja arvioida kriitti

sesti erilaisia terveystiedon tiedonhankintalähteitä

Terveys, yhteiskunta ja kulttuuri
Oppilas

§  tietää tavallisimmat kansantaudit ja niiden riskitekijöitä

§  osaa kuvata ympäristön terveyttä ja turvallisuutta ja antaa esimerkkejä niitä edistävistä keinois

ta omassa lähiympäristössään

§  tietää oman koulun ja kunnan keskeisiä terveys ja hyvinvointipalveluja, osaa hakeutua niihin ja

kuvata esimerkein, miten palveluja käytettäessä toimitaan tarkoituksenmukaisesti

§  osaa kuvata keskeisiä lasten ja nuorten oikeuksia, toiminnan rajoituksia ja seuraamuksia kos

kevaa lainsäädäntöä

Päättöarvosana muodostuu painottaen 9. luokan arvosanaa.

AIHEKOKONAISUUDET

Terveystiedon opetukseen läheisesti liittyviä aihekokonaisuuksia:

Kasvu ihmisyyteen
§  terveyteen liittyvät valinnat, oman identiteetin ja itsetunnon kehittyminen

Vastuu ympäristöstä, hyvinvoinnista ja kestävästä tulevaisuudesta
§  hyvinvoinnin merkitys kasvulle, kehitykselle ja oppimiselle

Turvallisuus ja liikenne
§  oman elämän valinnat terveyden ja turvallisuuden näkökulmasta
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9.2.7 Uskonto

9.2.7.1 Evankelisluterilainen uskonto

Evankelisluterilaisen uskonnon opetuksen ydintehtävänä on syventää ja laajentaa oppilaan ymmärtämystä

oman uskonnon ja muiden uskontojen luonteesta ja merkityksestä sekä näin tukea oppilaan oman maail

mankatsomuksen ja eettisen näkemyksen rakentumista.

Yleistavoitteet
Oppilas

§  tiedostaa maailmankatsomuksensa rakentumiseen vaikuttavia tekijöitä.

§  ymmärtää uskonnon ja siihen sisältyvän pyhyyden ulottuvuuden merkitystä ihmisen ja yhteisön

elämässä.

§  perehtyy Raamattuun inhimillisenä ja pyhänä kirjakokoelmana.

§  perehtyy kristinuskoon sekä sen merkitykseen ihmisen ja yhteiskunnan elämässä.

§  perehtyy luterilaiseen kirkkoon ja sen uskonkäsitykseen.

§  tutustuu keskeisiin maailmanuskontoihin pääpiirteissään.

§  osaa kunnioittaa eri tavoin uskovia ja ajattelevia ihmisiä.

§  tuntee eettisen ajattelun peruskäsitteitä ja kristillisen etiikan perusteita ja osaa soveltaa niitä

eettisessä pohdinnassaan ja toiminnassaan.

VUOSILUOKKA 7

Tavoitteet
Oppilas

§  tiedostaa maailmankatsomuksensa rakentumiseen vaikuttavia tekijöitä

§  ymmärtää uskonnon ja siihen sisältyvän pyhyyden ulottuvuuden merkitystä ihmisen ja yhteisön

elämässä

§  tutustuu keskeisiin maailmanuskontoihin

§  osaa kunnioittaa eri tavoin uskovia ja ajattelevia ihmisiä

Sisältö
§  keskeisten maailmanuskontojen kannatus, syntyhistoria ja perususkomukset

§  uskonnon ulottuvuudet ja vaikutukset yksilöön, yhteisöön ja kulttuuriin

VUOSILUOKKA 8

Tavoitteet
Oppilas

§  perehtyy kristinuskoon sekä sen merkitykseen yhteiskunnassa ja yksityisen ihmisen elämässä
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§  tutustuu luterilaiseen kirkkoon sekä muihin kirkkokuntiin ja niiden uskonkäsityksiin

§  osaa kunnioittaa eri tavoin uskovia ja ajattelevia ihmisiä

§  ymmärtää uskonnon ja siihen sisältyvän pyhyyden ulottuvuuden merkitystä ihmisen ja yhteisön

elämässä

Sisältö
§  keskeiset asiat kristinuskon synnystä ja kehityksestä

§  tärkeimmät kristilliset kirkkokunnat, niiden levinneisyys sekä elämän ja uskon pääpiirteet

§  keskeiset asiat kristillisen kirkon vaiheista Suomessa

§  ekumenia

§  kirkkorakennus, sen symboliikka ja liittyminen seurakunnan elämään

§  kristillinen usko, sen inhimillinen ja yhteiskunnallinen merkitys, erityisesti luterilainen usko, kris

tilliset symbolit

VUOSILUOKKA 9

Tavoitteet
Oppilas

§  perehtyy Raamattuun inhimillisenä ja pyhänä kirjakokoelmana

§  tuntee eettisen ajattelun peruskäsitteitä ja kristillisen etiikan perusteita sekä osaa soveltaa näi

tä eettiseen pohdintaansa ja toimintaansa

§  tiedostaa maailmankatsomuksensa rakentumiseen vaikuttavia tekijöitä

Sisältö
Raamattu

§  Raamatun synnyn pääpiirteet, Raamatun tulkinta ja käyttö sekä kulttuurivaikutukset

§  Vanha testamentti Israelin historian ja uskon ilmentäjänä

§  Vanha testamentti juutalaisuuden, kristinuskon ja islamin näkökulmasta

§  Uusi testamentti Jeesuksen opetuksen ja kristinuskon synnyn ilmentäjänä

§  ihminen eettisenä olentona

§  eettisten normien, periaatteiden ja arvojen tunnistaminen, pohdinta ja soveltaminen

§  kristillinen ihmiskäsitys sekä kristillisen etiikan peruspainotukset

§  ihminen oman elämänsä, yhteiskunnan ja ympäristön muokkaajana

Oppimisympäristö
Opetus tapahtuu pääsääntöisesti luokkahuoneessa. Poikkeuksena ovat mahdollisuuksien mukaan tehtävät

opintoretket.

Työtavat
Tunneilla käytetyt työtavat määräytyvät opetettavasta asiasta käsin. Mahdollisia työtapoja ovat esimerkiksi

opettajajohtoinen opetus, opetuskeskustelut, yksilö ja parityöskentely, ryhmätyöt sekä opetusvideot.
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Arviointi
Arviointi perustuu sekä oppilaan itsearviointiin että opettajan antamaan suulliseen ja kirjalliseen palauttee

seen. Arvioinnin pohjana ovat kokeet, työvihot ja jatkuva näyttö.

Päättöarvosanan muodostuminen
Päättöarviointi tapahtuu Opetushallituksen kriteerien mukaan.

Päättöarvioinnin kriteerit arvosanalle 8
Oppilas kykenee hankkimaan syventävää tietoa kristinuskosta ja evankelisluterilaisesta
kirkosta

§  tuntee Raamatun keskeisen sisällön

§  tuntee kristinuskon syntytapahtumat ja hallitsee kristillisten kirkkojen muotoutumisen keskeiset

vaiheet

§  tuntee Suomen evankelisluterilaisen kirkon historiaa ja ymmärtää suomalaisen luterilaisuuden

perusluonteen

§  ymmärtää suomalaista uskonnollisuutta ja katsomusperinnettä

Oppilas ymmärtää uskontoa ilmiönä
§  ymmärtää uskonnollista ajattelua sekä uskonnollisen kokemuksen ja käyttäytymisen luonnetta

§  tunnistaa uskontojen vaikutuksia suomalaisessa ja eurooppalaisessa kulttuurissa

§  tuntee maailmanuskontojen keskeiset piirteet

§  arvostaa eri tavoin uskovia ja ajattelevia ihmisiä

Oppilas osaa käyttää uskonnollista tietoa
§  tuntee uskon ja tiedon perusluonteen ja ymmärtää sekä niiden keskinäisen suhteen

§  hahmottaa omaan maailmankatsomukseensa vaikuttavia tekijöitä

§  kykenee keskustelemaan olemassaolon perimmäisistä kysymyksistä

Oppilas osaa toimia eettisesti vastuullisella tavalla
§  kykenee vastuulliseen eettiseen pohdintaan

§  tunnistaa omien valintojensa ja tekojensa seurauksia

Aihekokonaisuudet
Uskonnon opetukseen läheisimmin liittyviä ja siinä luontevimmin toteutuvia aihekokonaisuuksia ovat ihmise

nä kasvaminen, kulttuuriidentiteetti ja kansainvälisyys sekä vastuu ympäristöstä, hyvinvoinnista ja kestäväs

tä tulevaisuudesta.

Ihmisenä kasvaminen
Oppilas

§  arvostaa itseään oppijana ja ymmärtää oman toimintansa merkitystä luokkayhteisössä sekä

kuuntelee ja kunnioittaa toisten näkemyksiä ryhmässä

§  oppii arvioimaan toimintansa eettisyyttä
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§  pohtii oikeudenmukaisuuden ja tasaarvon toteutumista Suomessa ja muualla maailmassa

Kulttuuriidentiteetti ja kansainvälisyys
Oppilas

§  hahmottaa kulttuuriidentiteetin osatekijöitä ja ymmärtää niiden merkityksen yksilölle

§  tutustuu muihin kulttuureihin ja elämänkatsomuksiin ja oppii toimimaan monikulttuurisessa yh

teisössä ja kansainvälisessä yhteistyössä

§  ymmärtää oman kulttuurinsa juuria ja monimuotoisuutta sekä sen kehittymistä

Viestintä ja mediataito
Oppilas

§  käyttää erilaisia tietolähteitä

§  oppii mediakriittisyyttä ja tunnistaa eettisiä arvoja viestinnässä

Vastuu ympäristöstä, hyvinvoinnista ja kestävästä tulevaisuudesta
Oppilas

§  tiedostaa ympäristöasenteitaan ja – arvojaan

§  tuntee vastuuta ympäristöstään ja elämäntavastaan

Ihminen ja teknologia
§  Oppilas tutustuu teknologian kehittymiseen liittyviin eettisiin sekä hyvinvointi ja tasa

arvokysymyksiin

9.2.7.2 Ortodoksinen uskonto

Ortodoksisessa uskonnonopetuksessa keskeistä on oppilaan ortodoksisen identiteetin vahvistaminen ja

ylläpitäminen. Oppilasta autetaan ymmärtämään uskonnon merkitystä hänelle itselleen sekä näkemään us

konnon vaikutuksia yhteiskunnassa ja kulttuurissa. Lisäksi opetuksessa pyritään uskonnollisen ja katsomuk

sellisen yleissivistyksen saavuttamiseen.

Ortodoksisen uskonnon opetuksen ydintehtävänä on tietojen, taitojen ja pyhän kokemisen kautta tarjota op

pilaalle aineksia oman maailmankatsomuksensa rakentumiseksi ja eettisesti vastuuntuntoiseksi ihmiseksi

kasvamiseksi.

Oppilas oppii huolehtimaan luonnosta ja kunnioittamaan lähimmäisiään ja itseään.

Kaikille vuosiluokille yhteiset teemat
Kirkkovuosi, jumalanpalvelukset, sakramentit, pyhät ihmiset, kirkkovuoden juhlat ja paastot sekä oma moni

kulttuurinen seurakunta. Teemoihin tutustutaan läpäisyperiaatteella vuosiluokittain syventäen. Lukuvuoden

aikana tehdään 12 kertaa vuodessa kirkkomatka koulupäivän aikana.
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VUOSILUOKKA 7

Tavoitteet
Oppilas

§  tutustuu ortodoksisen kirkon historiaan pääpiirteissään

§  perehtyy Suomen ortodoksisen kirkon historiaan ja nykypäivään

§  tutustuu ortodoksisen Helsingin historiaan

§  tuntee Helsingissä vaikuttavia kristillisiä kirkkoja ja yhteisöjä

§  ymmärtää ekumeenista ajattelua

(Aihekokonaisuudet: Ihmisenä kasvaminen, Kulttuuriidentiteetti ja kansainvälisyys, Viestintä ja mediataito,

Osallistuva kansalaisuus ja yrittäjyys, Vastuu ympäristöstä, hyvinvoinnista ja kestävästä kehityksestä)

Sisällöt
§  kristinuskon synnyn ja kehityksen keskeiset tapahtumat

§  ortodoksinen Suomi

§  ortodoksinen Helsinki

§  kirkkokunnat, kristilliset yhteisöt sekä ekumenia

VUOSILUOKKA 8

Tavoitteet
Oppilas

§  tutustuu keskeisiin maailmanuskontoihin

§  tiedostaa maailmankatsomuksensa rakentumiseen vaikuttavia tekijöitä sekä ymmärtää uskon

non ja katsomuksen merkityksen ihmisen ja yhteisön elämässä

§  osaa arvostaa eri tavoin uskovia ja ajattelevia ihmisiä

(Aihekokonaisuudet: Ihmisenä kasvaminen, Kulttuuriidentiteetti ja kansainvälisyys, Viestintä ja mediataito,

Osallistuva kansalaisuus ja yrittäjyys, Vastuu ympäristöstä, hyvinvoinnista ja kestävästä kehityksestä, Turval

lisuus ja liikenne)

Sisällöt
§  keskeisten maailmanuskontojen levinneisyys, kokosuhteet, perususkomukset ja uskonnollisen

elämän pääpiirteet

§  uskonnon ulottuvuudet ja vaikutukset yksilöön, yhteisöön ja kulttuuriin
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VUOSILUOKKA 9

Tavoitteet
Oppilas

§  tuntee eettisen ajattelun peruskäsitteitä ja ortodoksisen etiikan perusteita sekä osaa soveltaa

näitä eettisessä pohdinnassaan ja toiminnassaan

§  vahvistaa ja syventää ortodoksista identiteettiään ja ymmärtää pyhyyden ulottuvuutta elämässä

§  osaa arvostaa eri tavoin uskovia ja ajattelevia ihmisiä

(Aihekokonaisuudet: Ihmisenä kasvaminen, Kulttuuriidentiteetti ja kansainvälisyys, Viestintä ja mediataito,

Osallistuva kansalaisuus ja yrittäjyys, Vastuu ympäristöstä, hyvinvoinnista ja kestävästä kehityksestä, Turval

lisuus ja liikenne, Ihminen ja teknologia)

Sisällöt
§  ortodoksinen ihmiskäsitys

§  eettisten normien, periaatteiden ja arvojen tunnistaminen, pohdinta ja soveltaminen

§  Kymmenen käskyn ja Vuorisaarnan etiikka

§  sakramenttien eettinen ulottuvuus

Työtavat
Opetuksessa käytetään monipuolisia ja tarkoituksenmukaisia työtapoja. Työtapoina ovat keskustelu, pari ja

ryhmätyöt, opettajajohtoinen työskentely, kirjalliset tehtävät ja esitelmät. Opetusta elävöitetään esim. ikoneil

la, muulla kuvamateriaalilla, AVmateriaalilla, draamalla, opintokäynneillä, vierailijoilla luokassa ja musiikilla

sekä kirkkokäynnein.

Arviointi
Oppilasta arvioidaan suhteessa päättöarvioinnin kriteereihin. Arvioinnin perusteina käytetään oppilaan tun

tiaktiivisuutta, vihkotyöskentelyä, projektitöitä ja kirjallisia kokeita.

Päättöarvioinnin kriteerit arvosanalle 8:

Oppilas kykenee hankkimaan tietoa ortodoksisesta uskosta
Oppilas

§  tuntee ortodoksisen kirkkovuoden paasto ja juhlaperinteen sekä kykenee seuraamaan orto

doksista kirkkovuotta

§  tuntee ortodoksisen jumalanpalvelusperinteen

§  on muodostanut itselleen yleiskuvan kirkon opista

§  tuntee sakramentit sekä muita pyhiä toimituksia ja tuntee niiden merkityksen
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§  tuntee kirkon eettistä opetusta ja osaa soveltaa sitä omaan elämäänsä.

Oppilas tuntee Raamatun synnyn ja keskeisen sisällön
Oppilas

§  tuntee Raamatun sisäisen rakenteen

§  ymmärtää Raamatun pelastusilmoituksen

§  ymmärtää Raamatun osana kirkon Traditiota

§  tuntee Raamatun käytön kristityn jokapäiväisessä elämässä ja tunnistaa eri kirjojen liturgisen

käyttöyhteyden.

Oppilas osaa käyttää uskonnollista tietoa
Oppilas

§  tietää kristillisen kirkon synnyn, leviämisen ja sen jakaantumisen syyt

§  osaa sijoittaa Suomen ortodoksisen kirkon osaksi maailmanlaajuista kirkkoa

§  tuntee Suomen ortodoksisen kirkon vaiheet ja niiden vaikutuksen nykyhetkeen

§  tuntee oman seurakunnan toimintaa

§  tuntee kirkollisia järjestöjä ja niiden toimintaa

§  tuntee Suomen ortodoksisen kirkon hallintoa.

Oppilas tuntee maailmanuskontoja
Oppilas

§  ymmärtää uskonnon merkityksen ihmiselle

§  tunnistaa suuret maailmanuskonnot

§  osaa arvostaa eri tavalla uskovia ja ajattelevia ihmisiä.
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9.2.8 Elämänkatsomustieto

Opetuksen ydintehtävänä on syventää nuoren omaa elämänkatsomusta ja maailmankuvaa koskevaa ym

märrystä sekä tukea nuoren kasvua vastuulliseksi ja aktiiviseksi yhteiskunnan jäseneksi. Elämänkatsomuk

sellinen kehitys pohjautuu ihmisen omaan pohdintaan, ymmärrykseen ja oivallukseen

Yleistavoitteet
Oppilas

§  etsii ja rakentaa identiteettiään ja elämänkatsomustaan.

§  tuntee eettisen ajattelun peruskäsitteitä ja osaa soveltaa niitä eettiseen pohdintaansa ja toimin

taansa sekä huomaa kohtaamiensa arkipäivän tilanteiden eettisiä ulottuvuuksia

§  ymmärtää ihmisoikeuksien, suvaitsevaisuuden, maailmanlaajuisen oikeudenmukaisuuden ja

kestävän kehityksen periaatteita ja oppii kantamaan vastuuta itsestään, toisista ihmisistä, yh

teiskunnasta ja luonnosta

§  tutustuu eri kulttuureissa tärkeinä pidettyihin arvoihin, uskomusjärjestelmiin ja elämänkatso

muksellisiin ratkaisuihin sekä niiden taustoihin

§  oppii arvioimaan tieteiden vaikutusta elämäntapaamme.

VUOSILUOKKA 7

Tavoitteet
Oppilas

§  tiedostaa maailmankatsomuksensa rakentumiseen vaikuttavia tekijöitä

§  osaa kunnioittaa eri tavoin uskovia ja ajattelevia ihmisiä

§  tuntee keskeiset piirteet suurten maailmanuskontojen syntytaustasta ja opillisista näkemyksistä

§  oppii näkemään uskontojen kulttuurivaikutuksia maailmalla

Sisältö
§  keskeisten maailmanuskontojen kannatus, syntyhistoria ja perususkomukset

§  uskonnon vaikutuksia yksilöön, yhteisöön ja kulttuuriin

§  uskonnoton ajattelu

VUOSILUOKKA 8

Tavoitteet
Oppilas

§  tiedostaa maailmankatsomuksensa rakentumiseen vaikuttavia tekijöitä

§  laajentaa kulttuurista yleissivistystään sekä tutustuu oman kulttuurin erityispiirteisiin

§  pohtii itsenäistymiseen ja kasvuun liittyviä kysymyksiä
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Sisältö
§  kulttuurien tutkimus, suomalainen kulttuuriperinne sekä suomalaiset kulttuurivähemmistöt, mo

nikulttuurisuus ja suvaitsevaisuus

§  nuorten elämänkysymykset

§  minäkuvan ja maailmankuvan muodostuminen

§  humanistinen, utilitaristinen, mystinen ja luontokeskeinen käsitys ihmisen ja luonnon suhteesta.

VUOSILUOKKA 9

Tavoitteet
§  eettisten ulottuvuuksien näkeminen omassa elämässä ja ympäristössä

§  erilaisten eettisten näkökulmien olemassaolon ymmärtäminen sekä kyky keskustella eri tavalla

ajattelevien ihmisten kanssa

§  oman eettisen ja moraalisen ajattelun kehittyminen, itsetuntemuksen lisääntyminen ja vastuul

lisuuteen kasvaminen

Sisältö
§  eettisten normien, periaatteiden ja arvojen tunnistaminen, pohdinta ja soveltaminen sekä eetti

sen ja moraalisen kasvun kehittyminen

§  etiikan pääsuuntaukset

§  ihminen oman elämänsä, yhteiskunnan ja ympäristön muokkaajana

§  ihmis ja kansalaisoikeudet pääpiirteissään

Oppimisympäristö
Opetus tapahtuu pääsääntöisesti luokkahuoneessa. Poikkeuksena ovat mahdollisuuksien mukaan tehtävät

opintoretket.

Työtavat
Työskentelyssä oppilaita innostetaan aktiivisuuteen ja kriittisyyteen, oli sitten kyseessä keskustelu, projekti

työ, tehtävä, tutkielma, väittely tai eläytymisharjoitus. Tärkeää on kanssakäyminen opettajan ja muiden oppi

laiden kanssa. Ryhmän kiinnostukset ja valmiudet otetaan huomioon opetuksen suunnittelussa. Työtavoiksi

sopivat hyvin erilaiset opetuskeskustelut, väittelyt, draamat, projektiluontoinen työskentely, omien kokemus

ten käsittely ja arviointi, erilaiset ryhmätyöt ja opintokäynnit

Arviointi
Arviointi on monipuolista. Elämänkatsomustiedon arvioinnin tehtävänä on tukea oppilaan myönteisen minä

kuvan ja katsomuksellisen ajattelun kehittymistä. Tavoitteiden saavuttamista arvioidaan jatkuvan arvioinnin

periaatteella. Oppilas saa opettajalta edistymisestään suullista ja kirjallista palautetta. Keskeinen osa arvioin

tia on oppilaan itsearviointi. Arviointi pyritään sisällyttämään oppilaan henkilökohtaiseen oppimisprosessiin.

Elämänkatsomustieto arvioidaan numeroin joulu ja kevättodistuksessa. Arvioinnin pohjana ovat oppilaan
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tekemät projektityöt ja esitelmät, kokeet ja työvihot. Opettaja seuraa tuntiaktiivisuutta ja erityisesti osallistu

mista tunneilla käytävään keskusteluun.

Päättöarvosanan muodostuminen
Päättöarviointi tapahtuu Opetushallituksen kriteerien mukaan.

Päättöarvioinnin kriteerit arvosanalle 8
Ihmissuhteet ja moraalinen kasvu
Oppilas

§  osaa nähdä yhteyden arvovalintojen ja hyvän elämän välillä

§  tunnistaa etiikan perusnäkökulmia kuten teon tahallisuuden, tekijän tarkoituksen, teon seura

uksien huomioon ottamisen, vastuun ja oikeuksien näkökulmat.

§  kykenee tunnistamaan moraalidilemmasta eettisen näkökulman ja esittämään siihen eettisen

ratkaisun.

§  kykenee havainnoimaan eettisiä ulottuvuuksia arkipäivästä, taiteesta, mediasta tai muilta elä

män alueilta ja kykenee perustelemaan eron eettisesti kehittyneemmän ja kehittymättömäm

män arvion välillä.

Itsetuntemus ja kulttuuriidentiteetti
Oppilas

§  tunnistaa ja osaa nimetä keskeisten maailmankatsomusten ja kulttuurien olennaisia piirteitä ja

kehityskulkuja

§  kykenee suhteuttamaan erilaisia kulttuurisia käsitteitä ja symboleja eri katsomusperinteisiin

§  ymmärtää sekulaarin ja uskonnollisen katsomuksen eron.

§  osaa käyttää oppimiaan kulttuuriin liittyviä käsitteitä ja kykenee hankkimaan tietoa erilaisista

katsomuksista.

Yhteisö ja ihmisoikeudet
Oppilas

§  tuntee ihmis ja kansalaisoikeuksien pääpiirteet sekä kykenee selittämään niiden eron

§  hahmottaa yksilön eettisen näkökulman suhteessa yhteisöön

§  pystyy perustelemaan oikeuksien ja velvollisuuksien keskinäisen riippuvuuden

§  tuntee vaihtoehtoisia ja vastakkaisia yhteiskunnallisia näkemyksiä.

§  tunnistaa ihmis ja kansalaisoikeuksien loukkauksia ja osaa arvioida erilaisten tasaarvo ja oi

keusvaatimusten perusteita

§  tuntee nykyyhteiskunnan ongelmia ja pystyy esittämään sekä optimistisia että pessimistisiä

näkemyksiä tulevaisuudesta.

Ihminen ja maailma
Oppilas

§  ymmärtää kestävän kehityksen periaatteita

§  tuntee ympäristöetiikan lähtökohtia.

§  osaa arvioida yksilön eettistä näkökulmaa suhteessa ympäristöön
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§  ymmärtää yhteiskunnallisten ratkaisujen pitkän tähtäimen vaikutuksia.

Aihekokonaisuudet
Elämänkatsomustiedon opetukseen läheisimmin liittyviä ja siinä luontevimmin toteutuvia aihekokonaisuuksia

ovat ihmisenä kasvaminen, kulttuuriidentiteetti ja kansainvälisyys sekä vastuu ympäristöstä, hyvinvoinnista

ja kestävästä tulevaisuudesta. (kts. Ev.lut.uskonto)
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9.2.9 Historia

Vuosiluokat 7–8

Johdanto
Historian opetuksen tehtävänä vuosiluokilla 78 on syventää oppilaan käsitystä historian tiedon luonteesta.

Historian opetuksen tehtävänä on vahvistaa oppilaan omaa identiteettiä ja perehdyttää hänet muihin kulttuu

reihin ja niiden vaikutuksiin. Koulumme viestintäpainotuksen perusteella historian opetuksen tehtävänä on

erityisesti kehittää oppilaan kriittistä ajattelukykyä. Lisäksi historian opetus kokonaisuudessaan tukee kou

lumme kasvatus ja oppimistavoitteissa mainittua vankan yleissivistyksen antamista.

Yhteiset tavoitteet vuosiluokille 78
Oppilas oppii

§  hankkimaan ja käyttämään historiallista tietoa

§  käyttämään erilaisia lähteitä, vertailemaan niitä ja muodostamaan oman perustellun mielipi

teensä niiden pohjalta

§  ymmärtämään, että historiallista tietoa voidaan tulkita eri tavoin

§  selittämään ihmisen toiminnan tarkoitusperiä ja vaikutuksia

§  jäsentämään omaa elinympäristöään ja nykyajan ilmiöitä historiallisen tiedon pohjalta

§  arvioimaan tulevaisuuden vaihtoehtoja käyttäen apuna historiallista muutosta koskevaa tietoa

Vuosiluokka 7

Keskeiset tavoitteet
Oppilas

§  ymmärtää, mistä historian tiedot ovat peräisin

§  oppii historian lähdekäsitteen

§  kykenee arvioimaan eri lähteiden luotettavuutta

§  harjaantuu kriittiseen ajatteluun

§  oppii ja osaa käyttää historian käsitteitä

§  oppii sijoittamaan historian tapahtumia ajallisiin yhteyksiin

§  ymmärtää ja osaa eritellä historian tapahtumien syitä ja seurauksia

§  oppii eläytymään yksittäisen historiallisen henkilön elämäntilanteeseen ja valintoihin

Keskeiset sisällöt

Elämää 1800luvulla ja kansallisuusaate
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§  elämää 1800luvun Suomessa

§  elämäntapa – omavaraistaloudesta rahatalouteen

§  1800luvun alun keskeiset valtiolliset muutokset ja kansallisuusaatteen vaikutukset Euroopassa

§  kulttuuri kansallisuusaatteen heijastajana Suomessa – kansallinen herääminen

§  Helsingin kehitys Suomen hallinnolliseksi ja kulttuurielämän keskukseksi

Teollinen vallankumous
§  teollistuminen ja sen vaikutukset ihmisten elämään

§  kaupungistuminen

§  muuttoliike ja siirtolaisuus

Murrosten aika Suomessa
§  säätyyhteiskunnan mureneminen

§  puoluelaitoksen synty ja eduskuntauudistus

§  venäläistäminen ja sen vastustus

Suurvaltojen kilpailusta ensimmäiseen maailmansotaan seurauksineen
§  imperialismi ja sen vaikutukset Euroopan suurvalloille ja siirtomaille

§  ensimmäinen maailmansota, sen syyt ja seuraukset

§  Venäjän keisarikunnan luhistumisen syyt ja vuoden 1917 vallankumoukset

§  Suomen itsenäistyminen ja sisällissota

Vuosiluokka 8

Keskeiset tavoitteet
Oppilas

§  ymmärtää historian lähteiden moninkertaistumisen ja monipuolistumisen 1900luvulla

§  ymmärtää, että historian tulkinta pohjautuu tiedon valintaan ja osaa itse vertailla eri lähteitä ja

niistä tehtyjä tulkintoja

§  osaa muodostaa oman perustellun mielipiteensä historian tapahtumista ja tulkinnoista

§  oppii pohtimaan ihmisen toiminnan tarkoitusperiä ja sen taustalla olevia arvoja

Keskeiset sisällöt

Laman ja totalitarismin aika
§  maailmantalouden romahtaminen ja sen vaikutukset Euroopassa

§  elämää demokratioissa ja diktatuureissa

§  Suomi itsenäisenä valtiona
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Toisen maailmansodan aika
§  toinen maailmansota, sen syyt ja seuraukset

§  Suomi toisessa maailmansodassa ja sodasta selviäminen

§  Helsinki toisessa maailmansodassa

Suomi 1950luvulta nykypäivään
§  elinkeinorakenteen muutos ja sen vaikutukset ihmisten elämään

§  elämäntavan muutos – maalaisyhteiskunnasta kaupunkiyhteiskuntaan

§  ulkopolitiikka – YYAsopimuksesta Euroopan unionin jäsenyyteen

§  suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan rakentaminen

§  Helsingin nopean kasvun aika

Idän ja lännen ristiriidoista etelän ja pohjoisen vastakkainasetteluun
§  kylmä sota

§  maailman jakautuminen köyhiin ja rikkaisiin valtioihin ja siitä aiheutuneet ongelmat

§  Eurooppa: rautaesiripusta yhdentymiseen

Elämää 1900luvun lopulla ja 2000luvun alussa
§  länsimaisen kulutusyhteiskunnan synty ja sen vaikutukset ihmisten elämään ja ympäristöön

§  tiedonvälityksen kehitys

Lisäksi yksi seuraavista teemoista, jonka kehitystä tarkastellaan 1800luvulta nykyaikaan
saakka:
a) Euroopan hajaannuksesta sen yhdistymiseen

b) kulttuurin kehitys

c) tasaarvoisuuden kehitys

d) teknologian kehitys, esimerkiksi liikkumis ja kuljetusvälineiden kehitys

e) Yhdysvaltojen tai Venäjän kehitys

Keskeiset työtavat

Keskeisiä työtapoja ovat

§  yhteistoiminnallinen oppiminen

§  ohjattu tiedon etsiminen ja erilaisten lähteiden tulkinta

§  opetuskeskustelu

§  eläytyvä kirjoittaminen ja draama

§  tutkielmien tekeminen

§  tietoverkon käyttö tiedon etsimisessä ja oppimisen apuvälineenä

Arviointi
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Arviointi perustuu siihen, miten oppilas saavuttaa tavoitteet. Arvioinnissa otetaan huomioon

§  koetulokset

§  projektit, tutkielmat ja esitelmät

§  opiskeltavien asioiden käsittelyssä osoitettu tuntiaktiivisuus

§  kotitehtävien tekeminen

Numeroarvosanaa täydennetään ohjaavalla ja kannustavalla sanallisella arvioinnilla ja suullisella palautteel

la. Historian päättöarviointi suoritetaan kahdeksannen luokan jälkeen.

Päättöarvioinnin kriteerit arvosanalle 8

Tiedon hankkiminen menneisyydestä
Oppilas

§  osaa erotella asiaa selittävät tekijät vähemmän tärkeistä

§  pystyy lukemaan erilaisia lähteitä ja tulkitsemaan niitä

Historian ilmiöiden ymmärtäminen
Oppilas

§  kykenee sijoittamaan opiskelemansa tapahtumat ajallisiin yhteyksiinsä ja niiden avulla aikajär

jestykseen

§  osaa selittää, miksi jollakin elämänalueella toimittiin ennen toisin kuin nykyään

§  osaa esittää historiallisille tapahtumille syitä ja seurauksia

Historiallisen tiedon käyttäminen
Oppilas

§  pystyy vastaamaan menneisyyttä koskeviin kysymyksiin eri lähteistä, myös nykyteknologian

avulla saamaansa informaatiota

§  pystyy muodostamaan tapahtumista ja ilmiöistä omia perusteltuja käsityksiä ja arvioimaan niitä

Aihekokonaisuudet

Historian opetukseen erityisesti soveltuvia aihekokonaisuuksia ovat

Ihmisenä kasvaminen
Oppilas oppii

§  ymmärtämään omaa sosiaalista kasvuaan sekä omaa ainutkertaisuuttaan

§  arvioimaan toimintansa eettisyyttä ja tunnistamaan oikean ja väärän

§  toimimaan yhteisön jäsenenä

Kulttuuriidentiteetti ja kansainvälisyys
Oppilas
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§  oppii tuntemaan ja arvostamaan omaa henkistä ja aineellista kulttuuriperintöään ja näkemään

suomalaisen kulttuuriidentiteetin osana alkuperäistä, pohjoismaista ja eurooppalaista kulttuu

ria

§  oppii ymmärtämään oman kulttuurinsa juuria ja monimuotoisuutta sekä näkemään oman suku

polvensa elämäntavan jatkajana ja kehittäjänä

§  tutustuu muihin kulttuureihin ja elämänkatsomuksiin ja saa valmiuksia toimia monikulttuurises

sa yhteisössä ja kansainvälisessä yhteistyössä

§  saa käsityksen kulttuuriidentiteetin osatekijöistä ja oppii ymmärtämään niiden merkityksen yk

silölle ja yhteisölle

Viestintä ja mediataito
Oppilas

§  kehittyy monipuoliseksi ja vastuulliseksi viestijäksi ja median käyttäjäksi

§  oppii mediakriittisyyttä ja eettisten ja esteettisten arvojen tunnistamista viestinnässä

Osallistuva kansallisuus ja yrittäjyys
Oppilas oppii

§  muodostamaan oman kriittisen mielipiteen erilaista asiantuntijuutta hyödyntäen

§  kohtaamaan ja käsittelemään muutoksia, epävarmuutta ja ristiriitoja, toimimaan pitkäjännittei

sesti päämäärän saavuttamiseksi sekä arvioimaan toiminnan vaikuttavuutta

Vastuu ympäristöstä, hyvinvoinnista ja kestävästä tulevaisuudesta
Oppilas oppii

§  ymmärtämään ympäristönsuojelun välttämättömyyden ja ihmisen hyvinvoinnin edellytykset ja

niiden välisen yhteyden

§  havaitsemaan ympäristössä tapahtuvia muutoksia, selvittämään syitä ja seurauksia sekä toi

mimaan elinympäristön hyväksi ja hyvinvoinnin lisäämiseksi
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9.2.10 Yhteiskuntaoppi

Vuosiluokka 9

Johdanto
Yhteiskuntaopin opetuksen tehtävänä on ohjata oppilasta kasvamaan yhteiskunnan aktiiviseksi ja vastuulli

seksi toimijaksi. Perusopetuksen vuosiluokan 9 yhteiskuntaopin opetuksen tulee antaa perustiedot ja –taidot

yhteiskunnan rakenteesta ja toiminnasta sekä kansalaisten vaikutusmahdollisuuksista. Opetuksen tarkoituk

sena on tukea oppilaan kasvua suvaitsevaiseksi ja demokraattiseksi kansalaiseksi ja antaa hänelle koke

muksia yhteiskunnallisesta toimimisesta ja demokraattisesta vaikuttamisesta. Koulumme viestintäpainotuk

sen perusteella opetuksessa painotetaan lisäksi mediakriittisyyttä, viestintää vaikuttamis ja osallistumiskei

nona sekä tietoverkon käyttöä oppimisen apuvälineenä.

Tavoitteet
Oppilas

§  saa käsityksen yhteiskunnallisen tiedon luonteesta

§  oppii hankkimaan ja soveltamaan yhteiskuntaa ja talouselämää käsittelevää informaatiota kriit

tisesti ja toimimaan aktiivisena vaikuttajana

§  oppii tuntemaan julkiset palvelut

§  saa valmiuksia työnteon kunnioittamiseen

§  oppii yrittäjyyden perusteet ja ymmärtää yrittäjyyden merkityksen yhteiskunnan hyvinvoinnin

tekijänä

§  oppii ymmärtämään yhteiskunnallisten päätösten vaikutuksia kansalaisten elämään

§  kiinnostuu yhteiskunnallisesta osallistumisesta ja vaikuttamisesta

§  oppii tarkastelemaan ja kehittämään osaamistaan vastuullisena kuluttajana ja yhteiskunnan

toimijana

§  tuntee tekojensa oikeudelliset seuraamukset

§  tutustuu monipuolisesti mediaan yhteiskunnallisena vaikuttajana ja oppii arvioimaan kriittisesti

sekä vertailemaan mediassa esitettyjä tietoja ja tietolähteitä

Keskeiset sisällöt
Aihealueina ovat suomalainen yhteiskunta ja talouselämä sekä Euroopan unioni.

Yksilö yhteisön jäsenenä
§  perhe, erityyppiset yhteisöt sekä vähemmistö ja osakulttuurit

§  yksilön mahdollisuudet toimia kotikunnassa, oman valtion kansalaisena Pohjoismaissa ja Eu

roopan unionissa



Vartiokylan yläasteen koulun opetussuunnitelma 2005

 145 

Yksilön hyvinvointi
§  hyvinvointiyhteiskunnan eri ulottuvuudet

§  tasaarvo ja kestävä kehitys sekä muut keinot hyvinvoinnin edistämiseksi

Vaikuttaminen ja päätöksenteko
§  kansalaisten mahdollisuus vaikuttaa

§  demokratia, vaalit ja äänestäminen

§  politiikan ja valtion toimijat kunnallisella, valtakunnallisella ja EUtasolla

§  media ja yhteiskunnallinen vaikuttaminen

Kansalaisen turvallisuus
§  oikeusjärjestelmä, yksilön oikeudet ja velvollisuudet sekä oikeudellinen vastuu

§  liikenneturvallisuus

§  turvallisuuspolitiikka: ulkopolitiikka, maanpuolustus

Taloudenpito
§  yksityisen taloudenpidon periaatteet

§  työelämä

§  yrittäjyys

Kansantalous
§  kansatalouden peruskäsitteet

§  yksilö ja kotitalous kuluttajina ja talouden toimijoina

§  ulkomaankaupan ja globaalitalouden merkitys

Talouspolitiikka
§  talouden suhdannevaihtelut, työttömyys ja inflaatio sekä niiden vaikutukset yksityistalouksiin

§  julkinen talous ja verotus

Keskeiset työtavat

Keskeisiä työtapoja ovat

§  yhteistoiminnallinen oppiminen

§  ohjattu tiedonhaku ja eri tietolähteiden kriittinen vertailu

§  opetuskeskustelu – erityisesti yhteiskunnallisten kysmysten ja ajankohtaisten ongelmien käsit

tely ja ratkaisuvaihtoehtojen hakeminen niihin

§  kansalaisen perustaitojen, demokratian käytänteiden ja vaikuttamisen harjoittelu

§  tutkielmien tekeminen – tutkivan oppimisen harjoittelu

§  tietoverkon käyttö tiedon etsimisessä ja oppimisen apuvälineenä sekä viranomaisasioinnin har

joittelussa
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Arviointi

Arviointi perustuu siihen, miten oppilas saavuttaa tavoitteet. Arvioinnissa otetaan huomioon

§  koetulokset

§  projektit ja tutkielmat

§  opiskeltavien asioiden käsittelyssä osoitettu tuntiaktiivisuus

§  kotitehtävät

§  oppitunneilla tapahtuvassa harjoittelussa osoitetut tiedot ja taidot

Numeroarvosanaa täydennetään ohjaavalla ja kannustavalla sanallisella arvionnilla ja suullisella palautteella.

Päättöarvioinnin kriteerit arvosanalle 8

Yhteiskunnallisen tiedon hankkiminen ja käyttäminen
Oppilas

§  kykenee tulkitsemaan kriittisesti median välittämiä tietoja, tilastoja ja graafisia esityksiä

§  pystyy perustelemaan käsityksiään yhteiskunnallisista asioista

§  osaa vertailla yhteiskunnallisen päätöksenteon ja taloudellisten ratkaisujen eri vaihtoehtoja ja

niiden seurauksia

Yhteiskunnallisen tiedon ymmärtäminen
Oppilas

§  ymmärtää, että yhteiskunnallisessa päätöksenteossa ja taloudellisissa ratkaisuissa on olemas

sa useita vaihtoehtoja

§  ymmärtää yhteiskunnallisen toiminnan ja taloudellisen toiminnan eettisiä kysymyksiä

Aihekokonaisuudet

Yhteiskuntaopin opetukseen erityisesti soveltuvia aihekokonaisuuksia ovat

Ihmisenä kasvaminen
Oppilas oppii

§  arvioimaan toimintansa eettisyyttä ja tunnistamaan oikean ja väärän

§  toimimaan yhteisön jäsenenä

Kulttuuriidentiteetti ja kansainvälisyys
Oppilas

§  saa valmiuksia toimia monikulttuurisessa yhteisössä ja kansainvälisessä yhteistyössä

§  saa käsityksen kulttuuriidentiteetin osatekijöistä ja oppii ymmärtämään niiden merkityksen yk

silölle ja yhteisölle
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Viestintä ja mediataito
Oppilas

§  kehittyy monipuoliseksi ja vastuulliseksi viestijäksi ja median käyttäjäksi

§  oppii mediakriittisyyttä ja eettisten arvojen tunnistamista viestinnästä

§  oppii osallistuvaa, vuorovaikutuksellista ja vaikuttavaa viestintää

§  oppii viestinnän ja median välineiden käyttöä

Osallistuva kansalaisuus ja yrittäjyys
Oppilas oppii

§  ymmärtämään kouluyhteisön, julkisen sektorin, elinkeinoelämän ja järjestöjen merkitystä, toi

mintaa ja tarpeita yhteiskunnan toimivuuden näkökulmasta

§  muodostamaan oman kriittisen mielipiteen erilaista asiantuntijuutta hyödyntäen

§  osallistumaan tarkoituksenmukaisella tavalla ja ottamaan vastuuta yhteisten asioiden hoidosta

omassa kouluyhteisössä ja paikallisyhteisössä

§  kohtaamaan ja käsittelemään muutoksia, epävarmuutta ja ristiriitoja, toimimaan pitkäjännittei

sesti päämäärän saavuttamiseksi sekä arvioimaan toiminnan vaikuttavuutta

§  sisäisen yrittäjyyden vaatimuksia ja oppii tuntemaan yritystoimintaa

Vastuu ympäristöstä, hyvinvoinnista ja kestävästä tulevaisuudesta
Oppilas oppii

§  ymmärtämään ympäristönsuojelun välttämättömyyden ja ihmisen hyvinvoinnin edellytykset ja

niiden välisen yhteyden

§  arvioimaan oman kulutuksen ja arkikäytäntöjensä vaikutuksia ympäristöön ja omaksumaan

kestävän kehityksen edellyttämiä toimintatapoja

§  edistämään hyvinvointia omassa yhteisössä sekä ymmärtämään hyvinvoinnin uhkia ja mahdol

lisuuksia globaalilla tasolla

Turvallisuus ja liikenne
Oppilas oppii

§  edistämään väkivallattomuutta ja toimimaan kiusaamistilanteissa rakentavasti

§  toimimaan onnettomuus ja kriisitilanteissa tarkoituksenmukaisesti

§  toimimaan vastuullisesti ja turvallisesti liikenteessä

§  vaikuttamaan liikenneympäristön ja muun toimintaympäristön turvallisuuteen

Ihminen ja teknologia
Oppilas oppii

§  ymmärtämään teknologiaa, sen kehittämistä ja vaikutuksia eri elämänalueilla, yhteiskunnan eri

sektoreilla ja ympäristössä

§  käyttämään teknologiaa vastuullisesti ja kriittisesti

§  ottamaan kantaa teknologisiin valintoihin ja arvioimaan tämän päivän teknologiaan liittyvien

päätösten vaikutuksia tulevaisuuteen
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9.2.11 Musiikki

Johdanto

Musiikin opiskelu antaa oppilaalle valmiuksia toimia  erilaisissa musiikillisissa viestintätilanteissa. Musiikin

opetuksen tehtävänä on antaa tietoja ja taitoja sekä mahdollisuuden toimia ryhmän musisoivana jäsenenä.

Opetuksen tehtävänä on myös auttaa oppilasta löytämään musiikin alueelta kiinnostuksen kohteensa, antaa

hänelle ilmaisun välineitä ja tukea hänen kokonaisvaltaista kasvuaan. Musiikki oppiaineena on osa yleissivis

tävää taide ja kulttuuri ja viestintäkasvatusta.

Musiikinopetuksessa toiminnallisuuden ja elämyksellisyyden kautta luodaan pohjaa oppilaan musiikkikoke

muksille ja musiikin tuntemukselle. Musiikin avulla oppilaalla on mahdollisuus käsitellä ja ilmaista omia tuntei

taan ja ajatuksiaan. Kuuntelemaan oppiminen on keskeisiä tavoitteita. Oppilaan kokonaisvaltaisen ilmaisun

kehittymistä tuetaan myös etsimällä yhteyksiä muihin oppiaineisiin.

Yhteiset tavoitteet vuosiluokille 7 9

§  omaksua musiikin perusasioita monipuolisesti oman musiikin tekemisen/kuuntelun kautta

§  laajentaa ja syventää musiikin eri lajien, tyylien ja käsitteiden tuntemusta ja arviointikykyä

§  ylläpitää ja kehittää laulu ja yhtyesoittotaitoja sekä musiikin kuuntelua

§  kehittää musiikillisia viestintätaitoja

§  antaa välineitä luovaan musiikilliseen ilmaisuun

§  tukea oppilaan myönteisen minäkuvan kasvua

7. luokan tavoitteiden painoalueet

Oppilas

§  hallitsee terveen äänenkäytön perusteet

§  osaa oikeat soittootteet

§  pystyy musisoimaan yhdessä ja saa siitä myönteisiä kokemuksia

§  kykenee erottamaan eri musiikkityylejä toisistaan kuuntelun avulla

§  osaa soveltaa musiikin keskeisiä käsitteitä käytäntöön

§  hallitsee oikean ja turvallisen äänitoistolaitteiden ja sähköisten soittimien käytön

§  kykenee musiikin valintaan ja arviointiin
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7. luokan keskeisiä sisältöjä

§  ääni: äänenkäyttö, äänenmurros, äänialat, kuorotyypit, mikrofonitekniikka, eri tyylistä lauluoh

jelmistoa

§  soitto: bändisoittimet/soitto, soittoasennot, kompit, eri tyylisten kappaleiden yhteissoittoa, myös

muut soittimet (esim. rytmisoittimet)

§  musiikin keskeiset käsitteet ja muotorakenteet

§  suomalainen musiikkikulttuuri, kansanmusiikki

§  ympäristön kulttuuripalvelut, helsinkiläisyys

§  musiikkityylit painoalueena populäärimusiikin historia (blues, kantri, rock, viihdemusiikki)

§  musiikkia maailmalta, esim. latinalainen Amerikka, Afrikka

§  sinfoniaorkesterin soittimet ja soitinryhmät

8. 9. luokkien musiikki

Tavoitteiden painoalueet

Oppilas

§  pystyy musisoimaan yhdessä

§  kykenee analyyttiseen kuunteluun

§  osaa tuoda esille musisoinnissaan omia musiikillisia näkemyksiään

§  saa valmiuksia omatoimiselle musiikin harrastamiselle

8. luokan musiikki 1 vkt

Keskeisiä sisältöjä

§  soolo ja yhtyelaulu, bändisoitto

§  musiikin käsitteitä ja muotorakenteita syventäen

§  suomalainen / eurooppalainen musiikkikulttuuri

§  näyttämö ja elokuvamusiikki

§  populaarimusiikin tyylejä, maailmanmusiikki

§  Helsingin kulttuuripalvelut, musiikkitarjonta

§  musiikkialan ammatit
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9.2.11.valinnaisaine: Musiikki

Johdanto

8. ja 9. luokan valinnaisessa musiikissa opetuksen lähtökohtana on kasvattaa oppilaiden kiinnostusta ja

avoimuutta musiikin eri ilmiöitä kohtaan ja tukea musiikin harrastusta. Oman tekemisen kautta oppilas luo

henkilökohtaisen suhteen musiikkiin.

8. ja 9. luokkien valinnainen musiikki on kohtauspaikka eri musiikinlajien harrastajille. Pääpaino on yhtyesoi

tossa ja laulussa. Soittokappaleissa huomioidaan ryhmän taidollinen taso ja kiinnostuksen kohteet. Harjoi

teltava ohjelmisto edustaa valtaosin populaarimusiikin keskeisiä teoksia.

Keskeisiä sisältöjä

§  kehittää laulua ja bändisoitinten soittotaitoa

§  musiikin käsitteitä ja muotorakenteita

§  eri tyyleihin tutustumista musisoiden ja kuunnellen

§  konserttiohjelman valmistaminen ja toteuttaminen

helsinkiläisyys; opintokäyntejä sekä konsertti ja oopperavierailuja mahdollisuuksien mukaan

Keskeisiä työtapoja

§  laulu: terve äänenkäyttö, eri musiikkityylien huomioiminen laulussa, mikrofonitekniikka

§  soitto: oikeat soittoasennot, eri musiikkityylien huomioiminen soitossa

§  kuuntelu: analyyttistä kuuntelua mm. muotorakenteiden ja tyylin tunnistaminen

§  musiikkitieto käytäntöön soveltaen (musiikin teoria, historia ym.)

§  musiikkiliikunta mm. kehosoittimien käyttö rytmin opettelussa

§  omaa musiikillista keksintää musisoidessa

Arviointi

Musiikissa arvioidaan oppilaan osallistumista ja toimintaa koulussa sekä oppiaineen tiedollista ja taidollista

hallintaa. Arviointi painottuu oppimisprosessiin ja tuotokseen sekä tavoitteiden toteutumiseen. Arvioinnin

keskeisiä perusteita ovat tuntiaktiivisuus, ryhmätyöskentelytaidot, harrastuneisuus, kirjallinen näyttö, sekä

esiintymiset. Myös oppilaan itsearviointi, sanallinen arviointi ja arviointikeskustelut ovat oleellinen osa arvi

ointiprosessia.
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Päättöarviointi

Peruskoulun kaikille yhteinen musiikki päättyy 8. luokalla. Mikäli oppilas jatkaa valinnaista musiikkia, päättö

arviointi perustuu 9. luokan suorituksiin.

Arvosana koostuu eri alueiden arvioinnista, mutta ei välttämättä niiden keskiarvosta. Arvosanaa antaessa

voidaan painottaa oppilaan parasta osaamisaluetta. Tämä voi ilmetä millä tahansa musiikinopetuksen osa

alueella, joten erilaiset osaajat saavat yhtäläiset mahdollisuudet.

Valinnaisen musiikin 9. luokan päättöarvioinnin perustana ovat erilaiset harjoitustyöt, joiden sisältönä voivat

olla esim. portfolio, levytysstudion työskentelyperiodi sekä konserttiohjelman valmistaminen ja esittäminen.

Kiitettävään ja erinomaiseen arvosanaan vaaditaan lisäksi persoonallista ja omaperäistä ilmaisua ja työsken

telyn taiteellista tavoitteellisuutta.

Päättöarvioinnin kriteerit arvosanalle 8

1. Musisointi
Oppilas

§  osaa käyttää ääntään siten, että hän pystyy osallistumaan yhteislauluun

§  osaa soitta jotakin rytmi, melodia tai säestyssoitinta niin, että pystyy osallistumaan yhteissoit

toon

§  osaa yksin tai ryhmässä keksiä ja toteuttaa jonkin musiikillisen idean tai teeman

2. Musiikin kuuntelu
Oppilas

§  osaa tarkastella ääniympäristöä ja kuunnella musiikkia keskittyneesti sekä esittää perusteltuja

näkemyksiä kuulemastaan

§  osaa kuunnella sekä omaa että muiden tuottamaa musiikkia niin, että pystyy musisoimaan

muiden kanssa

3. Musiikin tuntemus
Oppilas

§  tunnistaa ja osaa erottaa musiikin eri lajeja ja eri aikakausien musiikkia

§  tuntee sekä oman kulttuurinsa että muiden kulttuurien musiikkia

§  osaa käyttää musiikin käsitteitä musisoinnissa ja musiikin kuuntelussa

Aihekokonaisuudet

Ihmisenä kasvaminen
Musiikki antaa mahdollisuudet tunteiden ilmaisuun ja elämysten kokemiseen. Yhdessä musisoiminen kehit

tää sosiaalisia taitoja, kuten vastuullisuutta, rakentavaa kriittisyyttä sekä taidollisen ja kulttuurisen erilaisuu
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den hyväksymistä ja arvostamista. Musisointi kehittää myös keskittymiskykyä, oman osaamisen  arvostamis

ta ja tavoitteiden asettamista.

Kulttuuriidentiteetti ja kansainvälisyys
Musiikin opetus antaa välineitä oppilaan oman musiikillisen identiteetin muodostumiseen prosessissa, jonka

tavoitteena on rakentaa arvostavaa ja uteliasta suhtautumista musiikkiin. Samalla pyritään lisäämään oppi

laan musiikillista ja kulttuurista tietoisuutta ja suvaitsevaisuutta sekä auttamaan oppilasta ymmärtämään

musiikin kulttuurisidonnainen luonne.

Helsinki tarjoaa hyvät mahdollisuudet oman ympäristön musiikkikulttuuriin tutustumiseen.

Oman tekemisen kautta kehittyy kyky arvioida ja arvostaa kulttuuria ja tehdä valintoja, jotka tukevat oman

näkemyksen kehittymistä monipuolisesti. Kulttuuriin eläytyminen lisää ymmärrystä, laajentaa maailmankuvaa

ja opettaa hahmottamaan todellisuutta kokonaisvaltaisesti.

Viestintä ja mediataito
Musiikki on väline, jolla kommunikoidaan monella tasolla. Opetuksen avulla harjoitetaan monipuolisesti vies

tintätaitoja.

Musiikinopetuksessa sovelletaan teknologian ja median tarjoamia mahdollisuuksia.

Se on myös kuluttajakasvatusta: se perehdyttää median vaikutuskeinoihin ja opettaa kriittistä suhtautumista

median musiikkitarjontaan. Arvomaailman kehittyminen tukee mediaa koskevien valintojen tekemistä.

Osallistuva kansalaisuus ja yrittäjyys
Musiikin opetus opettaa ymmärtämään pitkäjänteisen ja omatoimisen työskentelyn merkitystä ja omaksumis

ta. Ryhmässä työskentely kasvattaa omatoimisuutta ja kykyä yhteistoimintaan. Perehdytään musiikkialan

ammatteihin ja yrittäjyyteen.

Vastuu ympäristöstä, hyvinvoinnista ja kestävästä tulevaisuudesta
Musiikki on mukana koko koulun yhteisessä kestävän kehityksen teemakokonaisuudessa.

Pohditaan ihmisen suhdetta ääniympäristöön ja vastuuta siitä.

Ihminen ja teknologia
Opetuksessa käsitellään musiikin ja teknologian suhdetta eri aikoina. Tutustutaan ääniteteollisuuden ja tek

nomusiikin ilmiöihin sekä tutkitaan koneen ja musiikin suhdetta.

Valinnaisessa musiikissa tutustutaan levytysstudiossa työskentelyyn.
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9.2.12 Kuvataide

Johdanto

Kuvataiteessa oppilas oppii käsittelemään omia tunteitaan ja ajatuksiaan sekä ilmaisemaan niitä kuvallisesti.

Hän oppii myös tulkitsemaan ja erittelemään ympäristönsä kuvallisia viestejä sekä vastaamaan niihin.

Oppimistilanteet tukevat oppilaan mahdollisuuksia yhdessä työskentelyyn ja vuorovaikutukseen sekä yhtei

siin taideelämyksiin. Oppilas oppii ymmärtämään taiteellista työskentelyä ja sen eri vaiheita.

Oman tekemisen kautta kehittyy myös kyky arvioida ja arvostaa kuvallista kulttuuria ja kuvallisen vaikuttami

sen keinoja.

Eri aikakausien ja eri kulttuurien kuvataiteeseen tutustuminen auttaa ymmärtämään ihmisenä olemista laa

jasti ja antaa aineksia oman maailmankuvan luomiseen.

Kuvataiteessa kytketään käsiteltävät aihepiirit aina oppilaan omaan kokemuspiiriin ja tunneelämyksiin.

Opittavat asiat kytketään muissa oppiaineissa käsiteltyihin asioihin, jotta oppilas hahmottaa asiat kokonai

suuksina eikä oppiaineisiin kytkettynä.

Aihekokonaisuudet

Kasvu ihmisyyteen
Kuvataide oppiaineena antaa mahdollisuuden tunteiden, elämysten ja mielipiteiden ilmaisuun kuvallisin kei

noin.

Kuvataideopetus laajentaa oppilaan maailmankuvaa antamalla tietoa eri kulttuureista ja inhimillisestä tavasta

hahmottaa maailmaa.

Kulttuuriidentiteetti
Kuvallinen kulttuuri on määräävä tämän hetken maailmassa.  Kuvataide auttaa oppilasta orientoitumaan

sekä kansalliseen että kansainväliseen kulttuuritarjontaan, jota on tarjolla runsaasti Helsingissä. Opetukses

sa korostetaan arkielämän kokemuksia ja oppilaan omaa ympäristöä. Kulttuuriidentiteetti muodostuu oppi

laan hahmottaessa oma paikkansa osana laajempia kulttuurisidonnaisuuksia.

Viestintä ja mediataito ja kansainvälisyys
Kuvataide perehdyttää median käyttämiin vaikutuskeinoihin ja auttaa oppilasta suhtautumaan kriittisesti ja

valikoiden mediaan.

Internetin toimintaympäristöön ja vaikutuskeinoihin perehtyminen on mediakriittisyyteen kasvamisessa kes

keistä.
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Osallistuva kansalaisuus ja yrittäjyys
Kuvataideopetus käsittelee oppilaan lähiympäristöä ja antaa keinoja vaikuttaa sitä koskevaan suunnitteluun.

Oppilaiden toiminta oman kouluympäristön viihtyisyyden lisäämiseksi taiteen avulla auttaa esteettisten arvo

jen pohdintaan.

Kuvataiteen ammatteihin ja kuvataiteeseen liittyvään yrittäjyyteen

perehdytään tehtävien yhteydessä.

Vastuu ympäristöstä, hyvinvoinnista ja kestävästä kehityksestä
Opetuksessa painotetaan vastuuta ympäristöstä ja jokaisen kansalaisen omista valinnoista. Kuvataide opet

taa havainnoimaan ja tutkimaan erilaisia ympäristöjä ja niissä tapahtuvia muutoksia sekä niiden syitä ja seu

rauksia.

Turvallisuus ja liikenne
Aihekokonaisuutta ei korosteta 7.9.luokkien kuvataideopetuksessa. Opetuksessa käsitellään eri tehtävien

yhteydessä liikenteen aiheuttamia ympäristömuutoksia ja liikenteeseen liittyvää kuvaviestintää.

Ihminen ja teknologia
Teknologian ja kuvataiteen suhteita eri aikoina tarkastellaan opetuksessa. Opetus antaa pohjan eettisille ja

ekologisille ratkaisuille koskien muotoilun, arkkitehtuurin ja ympäristösuunnittelun kysymyksiä.

 Keskeiset työtavat

Kuvataiteen opetus käsittelee sekä reaalista että kuvitteellista todellisuutta. Opetus korostaa toiminnallista

perehtymistä eri kuvailmaisun tekniikoihin, niiden luovaan yhdistelyyn ja soveltamiseen. Yksilöllinen ja ryh

mätyöskentely vaihtelevat tehtävästä riippuen. Oppimisprosessi etenee ideoinnista ja suunnittelusta toteu

tukseen sekä arviointiin. Portfolion kokoaminen on keskeistä opiskelussa. Myös näyttely ja museokäynnit

kuuluvat opiskeluun.

Yhteiset tavoitteet vuosiluokille 79

Oppilas oppii:

§  tuntemaan kuvataiteen ja kuvaviestinnän keskeisiä ilmaisukeinoja, materiaaleja, tekniikoita ja

välineitä sekä oppii käyttämään niitä tarkoituksenmukaisesti omassa ilmaisussaan

§  käyttämään kuvallisen ilmaisun tarjoamia mahdollisuuksia ilmaista itseään ja suhdettaan maa

ilmaan

§  ymmärtämään kuvallisen kulttuurin merkityksen globaalina ilmiönä

§  käyttämään kulttuuripalveluja ja mediateknologiaa sekä arvioimaan niitä vaikuttaa luonnon ja

esineympäristön esteettisiin ja eettisiin kysymyksiin

§  suhtautumaan avoimesti ja ennakkoluulottomasti taiteen eri ilmiöihin
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§  arvioimaan omaa ja toisten kuvallista ilmaisua käyttämällä kuvataiteen keskeisiä käsitteitä.

7.luokan tavoitteiden painoalueet

Kuvailmaisu ja kuvallinen ajattelu
§  perehtyy monipuolisesti kuvailmaisun mahdollisuuksiin ja eri

§  tekniikoiden yhdistämiseen

§  löytää itselleen sopivia kuvallisen ilmaisun keinoja

§  oppii työskentelemään yksin ja yhteistoiminnallisesti

§  syventää tietoa väreistä ja sommittelun elementeistä

§  käyttää lähdeaineistoa työskentelyssään

Taiteen tuntemus kulttuurinen osaaminen
§  tutustuu Helsingin taidetarjontaan käymällä keskeisissä museoissa

§  osaa hakea tietoa kuvataiteesta internetistä

§  oppii arvioimaan ja analysoimaan kriittisesti taide ja käyttökuvia

Ympäristöestetiikka, arkkitehtuuri ja muotoilu
§  tutustuu Helsingin arkkitehtuurin tyylipiirteisiin

§  syventää käsitystään muotoilusta

§  lähestyy esinemaailmaa omakohtaisen kokemuksen pohjalta eri materiaaleja käyttämällä

§  tarkastelee lähiympäristöä valokuvaamalla, piirtäen, maalaten ja videoimalla

Media ja kuvaviestintä
§  tarkastelee kriittisesti median kuvia

§  perehtyy sarjakuvan ja elokuvan ilmaisukeinoihin

§  tutustuu pimiötyöskentelyyn

7.luokan sisällöt

§  kokeilee kuvailmaisun keskeisiä menetelmiä ja yhdistelee niitä. Piirtää eri välineillä,

§  tekee grafiikkaa, maalaa eri tekniikoilla, muovailee savea ja rakentelee eri materiaaleillakäyttää

värejä eri tarkoituksissa ja toteuttaa sommittelun keinoja

§  käyttää lähdeaineistoa työssään

§  tutustuu Ateneumiin ja Kiasmaan sekä ajankohtaisiin näyttelyihin

§  tarkastelee taidekuvia ja perustelee näkökantojaan

§  tutustuu lähiympäristön ja Helsingin keskustan arkkitehtuuriin

§  tutkii esinemaailmaa ja suunnittelee käyttöesineitä piirtämällä ja muotoilemalla

§  tekee eri tekniikoilla median kuvia kommentoivia kuvia

§  tekee sarjakuvia ja kuvakollaaseja
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§  valmistaa pimiössä valokuvia

§  kuvaa digitaalisella ja filmikameralla

§  tekee graafista suunnittelua

Arviointi

Kuvataiteen arviointi on pitkäkestoista ja vuorovaikutteista

Arviointikriteerit:

§  aktiivinen osallistuminen opetukseen

§  ryhmätyöskentelytaidot ja toisten huomioonottaminen

§  työskentelytulokset  portfolion kokonaisuus

§  tekniset taidot, ilmaisun omaperäisyys, luovuuden ilmeneminen

§  valmiiden töiden tarkastelu annettujen tavoitteiden pohjalta

Oppilaan itsearviointi

Kuvataideopetuksen tulee kehittää oppilaan itsearviointitaitoja.

Oppilas:

§  osaa havainnoida ja arvioida omaa oppimistaan opettajalta ja muilta saadun palautteen

§  pohjalta

§  osaa työskennellä tavoitteellisesti keskustellen opettajan ja muiden oppilaiden kanssa

§  osaa kehittää kykyään itsearviointiin portfolion tuottamisella.

Kuvataide arvostellaan numeroin kaksi kertaa lukuvuoden aikana. Lisäksi annetaan sanallista arviointia.

8.luokan tavoitteet (1 vkt)

Kuvailmaisu ja kuvallinen ajattelu
Oppilas:

§  tutustuu monipuolisesti kuvailmaisun eri tekniikoihin

§  oppii valitsemaan tehtävään sopivan toteutustavan

§  kehittää eri kuvailmaisun lajeissa vaadittavaa kuvallista ajattelua

Taiteen tuntemus ja kulttuurinen osaaminen
Oppilas:

§  auttaa ymmärtämään kuvataiteen erilaisia ilmiöitä

§  oppii havaitsemaan taidekuvan eri yhteyksissä

§  oppii ymmärtämään taidekuvan historiallisen ja kulttuurisen merkityksen
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Ympäristöestetiikka, arkkitehtuuri ja muotoilu
Oppilas:

§  tutustuu arkkitehtuurin ja ympäristösuunnittelun keskeisiin kysymyksiin omassa ympäristössä

§  tutustuu esinemuotoilun kysymyksiin jokapäiväisessä elämässä

Media ja kuvaviestintä
Oppilas:

§  tutustuu käyttögrafiikan vaikutuskeinoihin

§  tutustuu elokuvailmaisuun ja sen vaikutuskeinoihin

§  tutustuu median yhteiskunnallisiin vaikutuskeinoihin

8.luokan sisällöt
Oppilas

§  kehittää monipuolisesti ilmaisuaan eri tekniikoilla

§  tarkastelee värien vuorovaikutusta eri yhteyksissä

§  suunnittelee käyttögrafiikkaa

§  käyttää käsikirjastoa ja internetiä lähdemateriaalia hakiessaan

§  perehtyy taiteen menneisiin ja nykyisiin tyylisuuntiin ja soveltaa niitä omassa työskentelyssään

§  perehtyy erilaisiin muotoilun ja ympäristösuunnittelun kohteisiin ja suunnittelee omia ratkaisuja

§  perehtyy arkkitehtuurin tapaan käyttää tilaa ja tilavaikutelmaa ja luo omia ratkaisuja

§  analysoi median tapaa käsitellä kuvin ajankohtaisia asioita ja ottaa kantaa vastakuvin

9.2.12.valinnaisaine: Kuvataide

Tavoitteet

Kuvailmaisu ja kuvallinen ajattelu
Oppilas

§  oppii itsenäisesti valitsemaan ilmaisuun parhaiten sopivan tekniikan

§  syventää tekniikoiden hallintaa

§  syventää tietämystään väreistä ja niiden käytöstä eri yhteyksissä

§  etsii omaa persoonallista ilmaisua

§  oppii arvostamaan omaa ilmaisuaan

§  oppii toimimaan ryhmässä yhteisen tavoitteen saavuttamiseksi

§  syventää tietojaan ja taitojaan jatkoopintoja varten

Taiteen tuntemus ja kulttuurinen osaaminen
Oppilas
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§  syventää tietämystään taiteen merkityksestä maailmanlaajuisesti

§  ymmärtää taiteen merkityksen eri ideologioiden ilmentäjänä

§  ymmärtää taidekuvan merkityksen kuvallisessa viestinnässä

Ympäristöestetiikka, arkkitehtuuri ja muotoilu
Oppilas

§  syventää tietoaan ympäristösuunnittelun ja arkkitehtuurin alueilla

§  saa tietoa ammateista, jotka liittyvät arkkitehtuuriin ja ympäristösuunnitteluun

§  perehtyy muotoilun asemaan ja tehtävään yhteiskunnassa

Media ja kuvaviestintä
Oppilas

§  syventää tietojaan kuvallisesta vaikuttamisesta

§  perehtyy monipuolisesti kuvallisen viestinnän välineisiin

§  saa tietoa median ammateista ja median vastuusta ja moraalisista kysymyksistä

§  kehittää medialukutaitoa analysoimalla erilaisia kuvia

Sisällöt

Oppilas

§  muuntaa omia tuntemuksia ja ympäristöstä saatuja virikkeitä persoonallisiksi kuviksi

§  harjoittaa värien käyttöä eri yhteyksissä

§  suunnittelee yksin tai ryhmässä laajempia kuvallisia kokonaisuuksia (seinämaalaukset julkisiin

tiloihin, tilateokset eri materiaaleista )

§  suunnittelee kriittisesti erilaista käyttögrafiikkaa (julisteet, kirjagrafiikka, logot, nettigrafiikka,

opasteet, levynkannet)

§  ilmaisee erilaisia ympäristö ja mediakokemuksia videon tai valokuvan keinoin

§  käsittelee eri aihekokonaisuuksia muiden oppiaineiden kanssa

§  tutustuu vierailukäynnein kuvataidealan museoihin, näyttelyihin ja toimintaympäristöihin

Arviointi 8. ja 9. luokalla

Arviointi perustuu samoihin asioihin kuin 7. luokalla.
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Päättöarviointi

Arviointi perustuu 9.luokan suorituksiin. Mahdollinen sairaus tai poissaolo otetaan huomioon ja suorituksia

katsotaan pidemmällä aikavälillä.

Arviointi perustuu portfolioon ja kustakin tehtävästä annettuun arvosanaan. Tehtävästä annettu arvosana

perustuu tehtävän tavoitteisiin ja niiden toteutumiseen.

Kiitettävään ja erinomaiseen arvosanaan vaaditaan lisäksi persoonallista, omaperäistä ilmaisua ja työskente

lyn taiteellista tavoitteellisuutta

Päättöarvioinnin kriteerit arvosanalle 8

Oppilas osaa

§  ilmaista itseään kuvallisin keinoin

§  käyttää kuvan rakentamisen keinoja ja kuvataiteen ja kuvallisen median keskeisiä materiaaleja

ja työskentelytekniikoita

§  valita työskentelyssään tavoitteisiinsa sopivimpia materiaaleja ja tekniikoita

§  selostaa kuvan tekemisen prosessia luonnoksista valmiisiin töihin

§  tunnistaa joitakin keskeisiä kuvataiteen ilmiöitä ja sijoittaa niitä ajalliseen ja kulttuuriseen yhtey

teen

§  tarkastella ja tulkita taiteen ja viestinnän kuvia

§  hyödyntää taiteilijavierailuja, näyttely tai museokäyntejä ja internetin kulttuuripalveluja

§  erottaa, arvioida ja arvottaa erilaisten ympäristöjen ja esineitten esteettisiä ja ekologisia omi

naisuuksia

§  tuntee suunnittelu ja muotoiluprosessin eri vaiheet ja osaa soveltaa niitä työssään

§  tunnistaa kulttuuri ja tyylipiirteitä arkkitehtuurissa ja esineissä

§  kuvaviestinnän ja mediateknologian perusteita: valokuvausta tai videokuvausta ja digitaalista

kuvan käsittelyä ja graafista suunnittelua

§  analysoida mediaesitysten sisältöjä, rakennetta ja visuaalista toteutusta

§  osaa havainnoida ja arvioida omaa oppimistaan ja hyödyntää muilta saatua palautetta omassa

työskentelyssään

§  osaa taltioida työskentelyprosessiaan ja käyttää sitä hyödykseen itsearvioinnissa

§  pystyy tehtävän mukaisesti sekä itsenäiseen työskentelyyn että vuorovaikutteiseen yhteistyö

hön muiden kanssa

§  osaa ohjatusti käyttää taideteoksia, ympäristön kuvia, luonnon ja rakennettua ympäristöä, kir

joja, lehtiä, museoita, gallerioita ja tietoverkkoa tietojen ja elämysten lähteinä.
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9.2.13 Käsityö: tekninen työ ja tekstiilityö

JOHDANTO

Käsityössä oppiminen perustuu prosessiin, joka lähtee ideasta, sisältää suunnittelun, tuotteen toteutuksen,

lopputuloksen ja arvioinnin. Käsityön opetuksen tehtävänä on ohjata oppilasta suunnitelmalliseen, pitkäjän

teiseen ja itsenäiseen työntekoon. Työskentelyssä korostetaan erityisesti oman ja toisen työn arvostamista,

omaaloitteisuutta, vastuuntuntoa, toisten huomioon ottamista, työturvallisuutta ja oppilaan monipuolista ja

kokonaisvaltaista kehitystä. Suunnitellessaan ja valmistaessaan käsityön tuotteita oppilas oppii soveltamaan

teoreettista tietoa käytännön työhön. Käsityötaitojen kehittyessä oppilas kykenee entistä itsenäisempiin työs

kentely ja materiaalivalintoihin käsityöprosessin eri vaiheissa. Tällöin myös hänen itsetuntonsa kasvaa ja

hän kokee iloa ja tyydytystä työstään. Oppilaiden yhteistyötaitoja kehitetään toteuttamalla yhteishankkeita

oppilasryhmissä sekä eri oppiaineiden kanssa.

YHTEISET TAVOITTEET VUOSILUOKILLE 79

Oppilas

§  hallitsee käsityöprosessin ja ymmärtää sen sisältöalueiden lomittumisen työskentelyn aikana

suunnitteluun, valmistamiseen, itse tuotteeseen ja arviointiin

§  oppii suunnittelemaan ja valmistamaan laadukkaita, tarkoituksenmukaisia ja esteettisiä tuottei

ta

§  kykenee tekemään tarkoituksenmukaisia materiaali, työtapa ja työvälinevalintoja

§  ymmärtää työturvallisuuden merkityksen sekä huolehtii työvälineistä ja ympäristöstä

§  oppii etsimään itsenäisesti ratkaisuja havaitsemiinsa ongelmiin erilaisia tietolähteitä ja muissa

oppiaineissa oppimaansa hyväksi käyttäen

§  oppii ottamaan työskentelyssään huomioon  myös eettiset, ekologiset ja taloudelliset arvot

§  perehtyy perinteiseen ja nykyaikaiseen teknologiaan liittyviin tietoihin ja taitoihin, joita voi sovel

taa arkielämässä, jatkoopinnoissa, tulevissa työtehtävissä ja harrastuksissa

§  saa tietoa suomalaisesta ja muiden maiden muotoilu, käsityö ja teknologiakulttuureista saa

den sieltä ideoita omaan työskentelyynsä

§  oppii arvostamaan ja tarkastelemaan kriittisesti omaa ja muiden työtä
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9.2.13.1 Tekninen työ

7. luokan keskeisiä sisältöjä

Visuaalinen ja tekninen suunnittelu
§  hahmotelmien ja työpiirustusten laatiminen

§  teknisen piirtämisen alkeita

Valmistaminen
Puu, metalli ja muoviteknologia:

§  materiaalit ja niiden ominaisuudet

§  työstö

§  muokkaus

§  erilaisia liitostapoja.

§  pintakäsittely

Sähköoppi ja elektroniikka

§  perussuureet

§  mittaukset

§  erilaiset kytkentäalustat

§  komponentit

§  laiterakentelua ja harjoituskytkentöjä

§  sähköturvallisuus

Koneoppi

§  Moottoritekniikkaa käsitellään luontevasti esiin tulevissa oppimistilanteissa ja harjoituksissa.
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9.2.13.2 Tekstiilityö

7. luokan keskeisiä sisältöjä

Visuaalinen ja tekninen suunnittelu
Opetuksessa

§  tutustutaan erilaisiin suunnittelun lähtökohtiin ja tekniikoihin sekä dokumentoidaan suunnitelmia

sanallisesti, kuvallisesti ja kolmiulotteisesti

§  suunnitellaan ohjatusti käsityötuotteita vaatetuksen, lankatekniikoiden, kirjonnan ja erikoistek

niikoiden alueilta

§  tutustutaan vaatesuunnittelussa ajankohtaiseen muotiin sekä perehdytään vaatteen rakentee

seen ja yksityiskohtiin

§  pohditaan vaatteen viestiä

§  opitaan näkemään eri käsityötekniikoiden yhdistämismahdollisuudet

§  tutustutaan mahdollisuuksien mukaan tietoteknisiin sovelluksiin ja uuteen teknologiaan suunnit

telun apuvälineinä

§  opitaan tekstiilimateriaalien tarkoituksenmukainen ja luova käyttö eri tilanteissa ja eri tekniikoin

Valmistaminen
Opetuksessa

§  harjoitellaan tulkitsemaan erilaisia työjärjestyksiä, ohjeita ja –piirroksia omatoimisesti tai yh

dessä muiden kanssa

§  opitaan valitsemaan omaan suunnitelmaan soveltuvat materiaalit, työtavat ja välineet

§  harjaannutaan tekstiilityön perinteisten ja modernien työvälineiden ja koneiden monipuoliseen,

sujuvaan ja turvalliseen käyttöön sekä huoltoon

§  perehdytään vaatteen ompelun perusteisiin

§  perehdytään neuletyön valmistukseen

§  tutustutaan perinteisiin ja uusiin kirjontatekniikoihin

§  kokeillaan erikoistekniikoita esim. huovutusta, tilkkutöitä, kankaan värjäystä ja painantaa

§  opitaan tekstiilituotteiden hoitoa, huoltoa, korjaamista ja mielekästä uudelleenkäyttöä



Vartiokylan yläasteen koulun opetussuunnitelma 2005

 163 

9.2.13.3 Yhteinen käsityö

Käsityötä opiskellaan 7.luokalla oppilaan omien kiinnostusten ja taipumusten mukaan joko tekniseen työhön

tai tekstiilityöhön painottaen. Käsityön opetuksen tavoitteet ovat kuitenkin yhteiset.  Vaihtotyöskentely toteu

tetaan erikseen vuosittain sovittuna ajankohtana ylläpitämään molempien käsityön alueiden tietoja ja taitoja.

Keskeisiä työtapoja

Opetus toteutuu

§  erilaisten aihepiirien ja projektien muodossa

§  prosessityöskentelynä sisältäen suunnittelun, valmistamisen, tuotteen ja arvioinnin

§  yksilöllisin ja yhteistoiminnallisin työtavoin

§  ryhmä ja parityöskentelynä

§  kannustamalla ongelmanratkaisuun, pitkäjänteisyyteen ja itseohjautuvuuteen

§  museo ja näyttelyvierailuilla mahdollisuuksien mukaan

§  oppilaan oppimisprosessia dokumentoimalla

Arviointi

Oppilaan opiskelua ja edistymistä arvioidaan jatkuvasti ja koko käsityöprosessi huomioiden. Arviointiin sisäl

tyy sekä opettajan arviointi että oppilaan itsearviointi. Kirjallinen arviointi tehdään pääsääntöisesti jokaisesta

työstä. Suullista arviointia tapahtuu koko käsityöprosessin ajan opettajan ja oppilaiden välillä sekä oppilaiden

kesken vuorovaikutuksessa. Itsearviointia toteutetaan myös  arviointikeskusteluilla, jotka ovat oppilasta kan

nustavia ja hänen itsetuntoaan vahvistavia, ja joiden perusteella oppilas saa realistisen kuvan taidoistaan ja

kehittymismahdollisuuksistaan. Arvioinnissa huomioidaan myös se, miten omaaloitteisesti ja vastuullisesti

oppilas työskentelee ja toimii yhteistyössä muiden kanssa. Todistusarvosana kertoo aina oppilaan sen hetki

sen osaamisen tason.

Oppilaan arvioinnissa noudatetaan valtakunnallisia päättöarvioinnin kriteerejä.

PÄÄTTÖARVIOINNIN KRITEERIT ARVOSANALLE 8

Visuaalinen ja tekninen suunnittelu
Oppilas

§  havaitsee myös itsenäisesti ongelmia, kehittelee luovasti ideoita ja suunnittelee ohjatusti tuot

teita, joissa on pyritty ottamaan huomioon käytettävissä oleva aika, välineet, materiaalit, tuot

teiden esteettisyys, ekologisuus, kestävyys, taloudellisuus ja tarkoituksenmukaisuus

§  ymmärtää suunnittelemansa tuotteet myös viestiksi ympäristölle
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§  dokumentoi suunnitelman esimerkiksi kuvallisesti, sanallisesti, näyttein, pienoismallin avulla tai

muulla tavoin siten, että siitä käy ilmi, millainen idea on ja millä tavoin se on tarkoitus valmistaa

§  osaa ohjatusti käyttää suunnittelussaan aineksia suomalaisesta ja muiden kansojen muotoilu

käsityö ja teknologiakulttuurista

Valmistaminen
Oppilas

§  työskentelee tarkoituksenmukaisesti ja huolellisesti työturvallisuusohjeita noudattaen sekä huo

lehtii työympäristönsä järjestyksestä ja viihtyisyydestä

§  hallitsee perustekniikoita siten, että tuotteesta tulee tarkoituksenmukainen, viimeistelty, ekolo

ginen ja esteettinen

§  osaa työskennellä tavoitteisesti yksin tai tiimeissä

§  osaa ohjatusti käyttää työssään kehittynyttä teknologiaa ja ymmärtää teknologian käsitteitä, jär

jestelmiä ja niiden sovelluksia

§  osaa soveltaa muissa oppiaineissa oppimaansa tietoa ja taitoa

Itsearviointi ja prosessin pohdinta
Oppilas

§  kykenee ohjatusti tarkastelemaan omaa työskentelyään ja oppimistaan

§  havaitsee vahvuuksia ja heikkouksia prosessissa ja tuloksissa

§  osoittaa arvioinnissa kritiikinsietokykyä ja haluaa suunnata toimintaansa palautteen mukaisesti

§  arvioi ideoitaan ja tuotteitaan esteettisin, taloudellisin, ekologisin ja tarkoituksenmukaisuuskri

teerein

§  ymmärtää teknologian, kulttuurin, yhteiskunnan ja luonnon välisiä riippuvuuksia

§  muodostaa realistisen kuvan taidoistaan ja kehittymismahdollisuuksistaan

AIHEKOKONAISUUDET

Käsityön opetukseen soveltuvat kaikki aihekokonaisuudet

Ihmisenä kasvaminen
§  itsetunnon kasvu

§  työnilon tavoittaminen

Kulttuuriidentiteetti ja kansainvälisyys
§  suomalaisen ja muiden maiden käsityökulttuurin tuntemus

Viestintä ja mediataito
§  käsityön tekeminen itseilmaisun muotona ja omien ajatusten esilletuojana konkreettisten esi

neiden valmistamisen kautta

§  tuote viestinä
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§  muoti ja pukeutuminen

Osallistuva kansalaisuus ja yrittäjyys
§  omatoimisuus ja kyky yhteistoimintaan

§  yritteliäisyys

§  tutustuminen käsityöalan yrityksiin

Vastuu ympäristöstä, hyvinvoinnista ja kestävästä tulevaisuudesta
§  kriittinen kuluttaminen

§  vastuullisten valintojen tekeminen

§  materiaalivalinnat

§  korjaamisen ja huoltamisen merkitys tuotteen ikään

Turvallisuus ja liikenne
§  työturvallisuus

§  työvälineiden oikea ja turvallinen käyttö

Ihminen ja teknologia
§  välineiden, laitteiden ja koneiden toimintaperiaatteet ja niiden käyttö

§  teknologisten sovellusten hyödyntäminen arkielämässä

9.2.13.valinnaisaine: Tekninen työ ja tekstiilityö

Oppilas voi halutessaan valita 8. ja 9. luokalle käsityötä, joko teknistä työtä tai tekstiilityötä 2 tai 4 tuntia. Va

linnaisessa käsityössä laajennetaan perusoppiainesta tieto ja taitopohjaa syventämällä sekä perehdytään

uusiin työtekniikoihin. Työskentelyssä oppilasta kannustetaan entistä suurempaan itseohjautuvuuteen sekä

aihepiirien valinnassa että työskentelyprosessin toteuttamisessa. Lisäksi opetusta voidaan eriyttää oppilaan

kiinnostuksen ja toiveiden mukaan eri osaalueisiin.

8. ja 9. LUOKAN KESKEISET TAVOITTEET JA SISÄLLÖT

Valinnaisessa käsityössä yleistavoitteet ovat samat kuin 7. luokalla. Tavoitteita ja sisältöjä syvennetään li

säksi seuraavasti:

Tekninen työ 2t

Tavoitteet

Oppilas
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§  Oppii ottamaan vastuuta koko työnsä suunnittelusta toteutuksesta ja ratkomaan ongelmia itse.

Lisäksi hän ymmärtää, että tämä edellyttää erittäin hyvää perustietojen ja taitojen hallintaa.

§  Tutustuu kykyjensä mukaan uusiin haastavampiin materiaaleihin tekniikoihin ja aihepiireihin.

§  Oppii toteuttamaan laajempia projekteja tarvittaessa työpareissa tai ryhmässä.

§  Osaa huomioida taloudellisuusnäkökohtia suunnittelussa.

Sisällöt

Teknisen työn valinnaisaineen sisällöksi oppilas voi valita projektin omien harrastuksiensa ja kiinnostuksen

kohteidensa mukaisesti. Seuraavassa esimerkkejä aihepiireistä:

§  Perinteiset puusepän sekä metallityöt

§  Elektroniikkarakentelu ja tietotekniset laitteet

§  Audiolaitteet

§  Urheilu ja kuntoiluvälineet

§  Muoviteknologia ja laminointi

§  Lasi ja korutyöt

Työskentelyn lähtökohtana on oppilaan oma suunnitelma. Suunnitelma dokumentoidaan esimerkiksi kuvalli

sesti, sanallisesti, näyttein, pienoismallin avulla tai muulla tavoin siten, että siitä käy ilmi, millainen tuoteidea

on ja millä tavoin se on tarkoitus valmistaa, huomioiden mm. muodot, värit, teknisen rakenteen ja 

toimivuuden. Oppilas pyrkii monipuoliseen raakaaineiden käyttöön yhdistellen tarkoituksenmukaisesti puuta,

metalleja ja muoveja oman suunnitelmansa mukaisesti pyrkien viimeisteltyyn tuotokseen

Tekstiilityö 2t

Tavoitteet
Oppilas

§  pyrkii saavuttamaan sujuvan ja varman taito ja tietotason tekstiilityön eri osaalueilla

§  osallistuu entistä enemmän töidensä aihealueiden valintaan

§  osaa soveltaa aiemmin oppimaansa entistä vaativampiin ja monipuolisempiin käsityötehtäviin

§  oppii suunnittelemaan ja toteuttamaan laajoja kokonaisuuksia vaatetuksen ja sisustuksen alu

eilta

§  pyrkii työskentelyssään mahdollisimman hyvään laatuun

§  ottaa vastuuta omasta työstä ja sen loppuunsaattamisesta

§  tutustuu erilaisiin tapoihin korostaa töidensä yksilöllisyyttä

§  paneutuu omasta persoonastaan lähtevään vaatesuunnitteluun

§  oppii yhdistelemään erilaisia käsityötekniikoita omassa työssään

§  arvioi ja raportoi käsityöprosessiaan entistä laajemmin ja monipuolisemmin
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Sisällöt
Opetuksessa

§  tutustutaan uusiin materiaaleihin ja niiden ominaisuuksiin

§  perehdytään materiaalien hankintaan ja hinta ja laatutietoisuuteen

§  syvennetään ompelun perusteita toteuttamalla asukokonaisuuksia itselle ja esim. muille per

heenjäsenille tai vauvalle

§  toteutetaan sisustustuotteita taide tai käyttötekstiileiksi

§  kokeillaan ja yhdistetään erikoistekniikoita sisustus ja vaatetustuotteisiin

Tekninen työ ja tekstiilityö 4t

Tavoitteet ovat samat kuin 2 tunnin valinnaisessa käsityössä. Mikäli oppilas on valinnut käsityötä 4 tuntia,

sisältöjä luonnollisesti laajennetaan. Oppilas suunnittelee ja toteuttaa entistä laajempia ja haastavampia

töitä, ja ottaa enemmän vastuuta koko prosessin etenemisestä.

Arviointi
Arviointiperusteet ovat samat kuin 7. luokalla. Oppilaan arvioinnissa noudatetaan valtakunnallisia päättöarvi

oinnin kriteerejä kaikilla luokkaasteilla.
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9.2.14 Liikunta

Johdanto

Liikunnanopetuksen tavoitteena on tarjota oppilaille sellaisia taitoja, tietoja ja kokemuksia, joiden pohjalta on

mahdollista omaksua liikunnallinen elämäntapa. Liikunnan avulla pyritään edistämään oppilaan fyysistä,

psyykkistä ja sosiaalista kasvamista. Täten opetuksessa tulee huomioida oppilaiden yksilölliset valmiudet,

sukupuolten erilaiset tarpeet sekä kasvun ja kehityksen erot.

Liikunnanopetuksessa korostetaan vastuullisuutta, reilua peliä ja turvallisuutta.

Yleiset tavoitteet

Oppilas

§  omaksuu myönteisen asenteen liikuntaan ja oppii ymmärtämään liikunnan merkityksen oman

terveyden ylläpitämiseksi

§  kehittää liikunnallisia perustaitoja ja fyysistä kuntoa

§  oppii liikunnan lajitaitoja

§  löytää mieleisiään ja itselleen sopivia liikuntamuotoja

§  oppii toimimaan itsenäisesti ja ryhmässä sekä ottamaan huomioon muut oppilaat ja kantamaan

vastuuta

§  omaksuu liikunnan ilon

Työtavat

Liikunnan opetus tapahtuu erilaisten leikkien, pelien, perusliikunnan ja lajitaitojen avulla joko yksilöllisesti,

pareittan tai ryhmittäin. Opetus voi olla opettaja tai oppilasjohtoista.

Opetuksessa huomioidaan luonnonolosuhteet, vuodenajat, paikalliset olosuhteet, lähiympäristö ja koulun

tarjoamat mahdollisuudet sekä oppilaiden kiinnostuksen kohteet.

Luokkaastekohtaiset tavoitteet ja sisällöt

7. luokka
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Tavoitteet

Oppilas

§  kehittää alaasteella opittuja taitoja eri lajeissa

§  oppii liikunnan avulla sosiaalisia taitoja

§  oppii kantamaan vastuuta

§  kokee liikunnan iloa

§  oppii tuntemaan koulun ympäristön ja kulkemaan itsenäisesti liikunnan suorituspaikoille

§  toimii reilun pelin hengessä ja kannustaa muita

§  tulee tunneille asianmukaisissa liikuntavarusteissa

§  huolehtii hygieniastaan

Sisällöt

§  perusliikunta (juoksut, hypyt, heitot)

§  voimistelu ilman välineitä, välineillä ja telineillä

§  musiikki ja ilmaisuliikunta sekä tanssit (pari, seura ja kansantanssit)

§  sisäpalloilu (koripallo, lentopallo, käsipallo, sulkapallo, salibandy)

§  ulkopelit (jalkapallo, pesäpallo, lippupallo, frisbee, tennis, pihakoripallo)

§  luontoliikunta (suunnistus kartan ja kompassin avulla ja mahd. sauvakävely)

§  leikki, viite ja pienpelejä

§  salityöskentely (aerobic, kuntopiiri, kuntosali, venyttely, rentoutuminen)

§  kuntotestit (sisältyy myös 60m ja1500m tytöillä ja pojilla 100m ja 2000m)

§  uinti (mahdollisuuksien mukaan)

§  talviliikunta (luistelu, jääpelit ja hiihto (mahd. mukaan))

§  mahdolliset uudet lajit esim. keilailu

8. luokka

Tavoitteet

Oppilas

§  syventää liikuntataitojaan

§  oppii kehittämään ja tarkkailemaan toimintakykyään

§  kokee liikunnan iloa

§  toimii reilun pelin hengessä ja kannustaa muita

§  tulee tunneille asianmukaisissa liikuntavarusteissa

§  huolehtii hygieniastaan
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Sisällöt

Lajit ovat samat kuin 7luokalla

9. luokka

Tavoitteet

Oppilas

§  osaisi soveltaa oppimiaan liikuntataitoja

§  kykenisi omatoimiseen liikkumiseen ja harrastusten valintaan

§  kokee liikunnan iloa

§  toimii reilun pelin hengessä ja kannustaa muita

§  tulee tunneille asianmukaisissa liikuntavarusteissa

§  huolehtii hygieniastaan

Sisällöt

Lajit ovat samat kuin 7 ja 8luokilla.

Arviointi 79 luokilla

Oppilaan arviointi liikunnassa kohdistuu toimintakykyisyyteen, liikuntatietoihin ja taitoihin, sosiaalisuuteen,

asenteeseen ja harrastuneisuuteen.

Toimintakykyisyyttä kuvaavat oppilaan fyysinen kunto ja motoriset kyvyt. Liikuntataitoihin kuuluu eri lajien

perustiedot ja taidot. Sosiaalisuutta kuvastaa myönteinen asennoituminen ja toimiminen ryhmässä. Asenne

ja harrastuneisuus näkyvät yrittämisen haluna, kannustamisena, sääntöjen noudattamisena ja positiivisuute

na. Lisäksi tähän kuuluu asianmukainen liikuntavarustus ja ajoissa tunneille saapuminen sekä omasta hy

gieniasta huolehtiminen.

Liikunnassa annetaan numerot jouluna ja keväällä vuosiluokittain.

Päättöarvioinnin numero

Päättöarvioinnin numero koostuu kaikista annetuista numeroista, painottaen 8:n ja 9:n numeroja.
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Päättöarvioinnin kriteerit arvosanalle 8

Oppilas

§  osaa ydintaidot juoksuissa, hypyissä ja heitoissa

§  osaa voimistelun, välinevoimistelun ja telinevoimistelun liikkeitä

§  osoittaa toiminnassaan ymmärtävänsä rytmin merkityksen liikunnassa ja tanssissa

§  osaa yleisimpien pallopelin perusteet ja pelaa niitä sovittujen sääntöjen mukaan

§  osaa suunnistaa karttaa ja kompassia apuna käyttäen sekä tietää jokamiehen oikeuksista ja

velvollisuuksista

§  osaa luistella sujuvasti

§  hallitsee hiihdon harrastamiseen tarvittavat perustekniikat

§  hallitsee uimataidon sekä osaa vesipelastamisen taitoja

§  tuntee liikunnan ja terveyden välisiä yhteyksiä

§  osaa ylläpitää, arvioida ja kehittää toimintakykyään

§  osoittaa oppimis ja yrittämishalua koululiikunnassa, varustautuu liikuntatunnille asiallisesti ja

huolehtii puhtaudestaan

§  toimii vastuullisesti ja ottaa toiset huomioon sekä noudattaa sopimuksia, sääntöjä ja reilun pelin

periaatetta

Aihekokonaisuudet liikunnassa

Ihmisenä kasvaminen
§  realistinen kuva itsestä liikkujana

§  sosiaalisten taitojen kehittyminen

§  reilun pelin periaatteet

§  erilaisten tunteiden hallinta

§  huolehtiminen fyysisestä hyvinvoinnistaan

§  huolehtiminen hygieniastaan

Vastuu ympäristöstä, hyvinvoinnista ja kestävästä tulevaisuudesta
§  vastuullinen toiminta liikuntapaikoilla

§  muiden huomioonottaminen

§  välineiden oikea käyttö ja huolto

Turvallisuus ja liikenne
§  sääntöjen noudattaminen joka liikuntalajissa

§  turvallinen liikkuminen lähiympäristössä ja siirryttäessä suorituspaikoille
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9.2.14.valinnaisaine: Liikunta

Tavoitteet, tytöt

Oppilas

§  syventää lajitaitojaan

§  saa uusia elämyksiä

§  kokee liikunnan mielekkyyden

Sisällöt

Sisällöt ja painotukset valitaan lukuvuoden alussa yhdessä oppilaiden kanssa. Kurssi voi olla palloilu, tans

si tai kuntopainotteinen tai ihan yleiskurssi, jolla harjoitetaan monia lajeja. Painotukset voivat mennä kurs

seittain. Jolloin 1. kurssissa olisi palloilua, 2. kurssissa tanssia jne. Tai jos ryhmä haluaa , voi painotus olla

vain palloilulajit ja muita lajeja on vain kevennyksenä

Mahdollisuuksien mukaan käymme tutustumassa myös uusiin lajeihin, jotka useimmiten ovat maksullisia.

Tavoitteet, pojat

Oppilas

§  kokee haasteellisempaa liikuntaa

§  nauttii liikunnasta ja vaikuttaa positiivisesti yleiskunnon ylläpitoon

Sisällöt

Kurssi on palloilupainotteinen. Tarkemmat sisällöt sovitaan lukuvuoden alussa yhdessä oppilaiden kanssa.

Yhdessä sovituissa puitteissa oppilaiden kiinnostuksen mukaan, käytetään tavallista laajemmin myös koulun

ulkopuolisia liikuntapaikkoja.
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9.2.15 Kotitalous

JOHDANTO

Kotitalouden opetuksen tarkoituksena on kehittää arjen hallinnan edellyttämiä käytännön työtaitoja, yhteis

työvalmiuksia ja tiedonhankintaa sekä niiden soveltamista arkielämän tilanteissa. Tehtävänä on ohjata oppi

lasta ottamaan vastuuta terveydestään, ihmissuhteistaan ja taloudestaan sekä lähiympäristön viihtyisyydestä

ja turvallisuudesta.

Kotitalouden opetus perustuu käytännön toimintaan ja ryhmässä toimimiseen sekä oppilaan omien lähtökoh

tien huomioon ottamiseen ja kokonaisvaltaisen kasvun tukemiseen. Oppiaineessa perehdytään moniin ihmi

sen hyvinvoinnin ja hyvän elämän kannalta tärkeisiin kysymyksiin, jotka käsittelevät nuorta itseään, kotia ja

perhettä sekä niiden yhteyksiä muuttuvaan yhteiskuntaan ja ympäristöön. Kotitalouden opetus tarjoaa mah

dollisuuksia opetuksen eheyttämiseen ja yhteistyöhön muiden oppiaineiden kanssa ja soveltaa käytäntöön

useiden eri alojen tietoa.

YHTEISET TAVOITTEET VUOSILUOKILLE 7 – 9

Kotitalous oppiaineessa korostuu arjen hallinnan taidot. Näitä ovat käytännön työtaidot, yhteistyö ja vuoro

vaikutustaidot sekä tiedon hankinta ja käsittelytaidot. Opetuksen tavoitteena on ohjata oppilasta ottamaan

vastuuta terveydestään, ihmissuhteistaan ja taloudestaan arkisessa toiminnassa kotona ja kodin ulkopuolel

la.

7. luokan keskeisiä sisältöjä

Perhe ja yhdessä eläminen
Oppilas

§  oppii hyviä käytöstapoja, joita harjoitellaan yhteistyössä toisten kanssa oppitunneilla, ruokailuti

lanteissa sekä koulun juhlien ja tilaisuuksien yhteydessä

§  harjoittelee ottamaan vastuuta itsestään, ryhmästään ja lähiympäristöstään

§  oppii arvostamaan välittömän ja positiivisen ilmapiirin merkityksen yhteistoiminnallisessa oppi

misessa

§  oivaltaa tasaarvon ja ajankäytön tärkeyden perheen arjessa

Ravitsemus ja ruokakulttuuri
Oppilas
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§  osaa tulkita ravitsemussuosituksia ja ymmärtää niiden merkityksen hyvän terveyden ylläpitäjä

nä

§  kykenee valitsemaan ruoan ja perusruoanvalmistusmenetelmät hyvinvointiaan edistävästi ja

soveltamaan tietojaan ja taitojaan käytäntöön

§  oppii turvalliset työtavat sekä elintarvikkeiden turvallisen ja oikean säilytyksen ja käsittelytavat

ja osaa soveltaa tietojaan käytännössä

§  tuntee ja arvostaa juhla ja tapakulttuuria ja niihin liittyviä perinteitä tutustumalla juhlien taustoi

hin, viettotapoihin ja osallistuu juhlien järjestämiseen

Kuluttaja ja muuttuva yhteiskunta
Oppilas

§  tiedostaa kodin taloudenhoidon perusteita ja niihin vaikuttavia tekijöitä

§  kehittää taitojaan toimiakseen itsenäisenä, vastuullisena kuluttajana ja rahankäyttäjänä teke

mällä perusteltuja valintoja

§  pohtii kulutukseen liittyviä ongelmia

§  ymmärtää yksilön vastuun ympäristöstä mm. lajittelemalla jätteet ja kierrättämällä tavaroita se

kä säästämällä energiaa ja arvioimalla ympäristön kannalta erilaisia kulutusmalleja

Koti ja ympäristö
Oppilas

§  harjoittelee ruokatalouden, asunnon ja tekstiilien hoitoon liittyviä perustaitoja sekä turvallisia

työtapoja,

§  harjoittelee suunnitelmallista työntekoa ja ajankäyttöä,

§  tiedostaa oman osuutensa merkityksen kodin arkitoiminnoissa,

§  osaa käyttää yleisimpiä kodin laitteita tarkoituksenmukaisesti.

7. luokan keskeisiä sisältöjä

§  hyvät tavat ja toisista välittäminen

§  hyvinvointia edistävän ravinnon perusteet

§  elintarvikkeiden käsittely ja turvallinen säilytys

§  ruoanvalmistus ja leipominen

§  yleisimmät tuote ja pakkausmerkinnät

§  suomalaista ruoka, juhla ja tapakulttuuria

§  oman rahan käytön suunnittelua

§  kuluttajan vastuu ja vaikutusmahdollisuudet

§  kuluttamiseen liittyvien ongelmien tiedostaminen

§  kulutuksen ympäristövaikutukset

§  kotitalouden jätehuolto

§  kodin töiden suunnittelun, tasapuolisen työnjaon ja ajankäytön perusteita
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§  tekstiilienhoidon perusteita

§  asunnonhoidon perusteita

§  erilaisten kotitalouskoneiden ja laitteiden turvallinen käyttö

8. JA 9. LUOKAN KESKEISET TAVOITTEET JA SISÄLLÖT

Valinnaisessa kotitaloudessa yleistavoitteet ovat samat kuin seitsemännellä luokalla. Tavoitteita ja sisältöjä

syvennetään lisäksi seuraavasti:

Oppilas

§  oppii soveltamaan ja syventämään aiemmin opittua yhdistämällä teoriaa ja toimintaa toisiinsa

§  laajentaa tietojaan ja taitojaan harjoittelemalla entistä haasteellisempia kotitaloustöitä

§  oppii työskentelemään itseohjautuvasti sekä suunnitelmallisesti

§  ymmärtää vastuunsa terveydestään, ihmissuhteistaan, taloudestaan sekä lähiympäristön viih

tyisyydestä ja turvallisuudesta

TYÖTAVAT

Kotitaloudessa opiskelu perustuu toiminnallisiin yksilö ja ryhmätöihin. Opiskelu on vuorovaikutteista ja yh

teistoiminnallista. Jokainen on yksilönä vastuullinen omasta tehtävästään ryhmässä, mutta vastuu lopputu

loksesta on koko ryhmän. Oppimisen tavoitteena on saavuttaa tietoa, jota voi soveltaa käytännössä.  Oppi

laat etsivät ja hyödyntävät tietoa eri lähteistä ja oppivat tulkitsemaan sitä. Käytännöntyötaidot kehittyvät pe

rustaitojen harjoittelussa ja syvenevät suunnitteluun ja taitojen soveltamiseen.

ARVIOINTI

Kotitalouden taitoja arvioidaan jatkuvasti kaikilla kotitalouden eri osaalueilla: yhteistyö ja vuorovaikutustai

dot, käytännön työtaidot sekä tiedonhankinta ja käsittelytaidot. Arviointiin sisältyy sekä oppilaan itsearviointi

että opettajan tekemä arviointi. Oppilaalle annetaan palautetta myös yhteisessä keskustelussa. Työskente

lyssä otetaan huomioon vastuunottaminen omasta tehtävästään ryhmänjäsenenä, opittujen tietojen ja taito

jen soveltaminen, mutta myös työtehtävään syventyminen ja ohjeiden noudattaminen. Valinnaisessa kotita

loudessa arvioinnissa painottuvat edellisten lisäksi opitun tietojen ja taitojen soveltaminen sekä kiinnostus

taitojensa edelleen kehittämiseen. Opiskelussa korostuvat organisointikyky ja vastuullisuus lähiympäristöstä.

Oppilaan suoritukset arvioidaan jaksotiedotteessa sanallisesti sekä lukuvuositodistuksessa numeroin.
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Arvioinnin pohjana käytetään:
§  taitoa soveltaa aiemmin opittua

§  perusteltujen valintojen tekemistä

§  toisen huomioon ottamista

§  omaaloitteisuutta ja yhteistyötaitoa ryhmässä

§  työskentelyn tuloksia

§  opiskelutaitoja.

Päättöarviointi perustuu opetushallituksen antamiin arviointiperusteisiin.

PÄÄTTÖARVIOINNIN KRITEERIT ARVOSANALLE 8

Yhteistyö ja vuorovaikutustaidot
Oppilas

§  osaa noudattaa hyviä tapoja ja ottaa muut huomioon käyttäytymisellään sekä toimia itsenäises

ti ja ryhmässä

§  tuntee kotitaloustyön suunnittelun, tasapuolisen työnjaon ja ajankäytön perusteita ja osaa so

veltaa niitä oppimistilanteessa.

Käytännön työtaidot
Oppilas

§  tuntee ruokaaineiden ominaisuuksia, tavallisimpia ruoanvalmistuksen menetelmiä ja osaa

käyttää näitä hyväkseen ruoanvalmistuksessa

§  osaa valmistaa ohjatusti suomalaisia perusruokia ja leivonnaisia ja koostaa ateriansa ravitse

mussuositukset huomioon ottaen

§  osaa käyttää tarkoituksenmukaisia työtapoja ja tavallisimpia kodinkoneita ja –välineitä turvalli

sesti

§  osaa tulkita tekstiilien hoitoohjeita ja hoitaa tavallisimpia tekstiilejä

§  osaa tehdä kodin siivouksen perustehtäviä

§  osaa toimia ympäristöä säästäen, valita tarkoituksenmukaisia pesu ja puhdistusaineita sekä

huolehtia kodin jätteiden peruslajittelusta.

Tiedonhankinta ja käsittelytaidot
Oppilas

§  osaa etsiä ja hyödyntää kotitalouden tietoja eri lähteistä, tulkita yleisimpiä tuote ja pakkaus

merkintöjä ja symboleja sekä pohtia erilaisen tiedon luotettavuutta

§  osaa pääpiirteittäin kertoa mistä kotitalouksien menot koostuvat ja tehdä oman rahankäyttö

suunnitelmansa

§  tuntee tärkeimmät kuluttajan vastuu ja vaikutusmahdollisuudet.
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9.2.15.valinnaisaine: Kotitalous

Oppilas voi halutessaan valita 2 tuntia kotitaloutta 8. ja 9. luokalle. Oppilas voi myös valita kotitaloutta vain 8.

tai 9. luokalle. Valinnaisessa kotitaloudessa syvennetään jo aiemmin opittuja aihekokonaisuuksia sekä laa

jennetaan eri ruokakulttuurien tuntemusta.

AIHEKOKONAISUUDET

Ihmisenä kasvaminen
Kotitaloustunneilla opiskellaan arjen ja elämänhallinnan taitoja sekä terveyteen, talouteen, kuluttamiseen ja

ympäristökäyttäytymiseen liittyvien valintojen tekemistä. Oppitunneilla perehdytään moniin ihmisen hyvin

voinnin ja tasapainoisen elämän kannalta tärkeisiin kysymyksiin, jotka käsittelevät nuorta itseään, kotia ja

perhettä sekä niiden yhteyksiä muuttuvaan yhteiskuntaan ja ympäristöön. Kotitaloustunneilla työskennellään

ryhmissä ja opetellaan sosiaalisia taitoja: yhteisön jäsenenä toimimista, toisen huomioon ottamista, neuvotte

lutaitoja ja tasaarvoista vastuuta ryhmässä toimimisessa.

Kulttuuriidentiteetti ja kansainvälisyys
Kotitaloudessa perehdytään suomalaiseen ruokakulttuuriin ja kansalliseen juhla ja tapakulttuuriin. Kotitalo

ustunneilla käsitellään kansainvälistä ruoka ja tapakulttuuria sekä tutustutaan monikulttuurisuuden tuomiin

mahdollisuuksiin.

Viestintä ja mediataito
Kotitaloustunneilla etsitään ja hyödynnetään kotitalouden tietoja eri lähteistä, opitaan tulkitsemaan yleisimpiä

tuote ja pakkausmerkintöjä ja symboleja sekä arvioimaan erilaisen tiedon luotettavuutta. Työskenneltäessä

harjoitellaan itsensä ilmaisemista, toisen kuuntelemista ja neuvottelutaitoja.

Osallistuva kansalaisuus ja yrittäjyys
Toiminnallisena oppiaineena kotitalous kehittää omatoimisuutta, aloitteellisuutta ja itsenäisyyttä ja vastuulli

suutta. Työskentely tapahtuu yksin, pareittain sekä ryhmässä. Kotitaloudessa opitaan kotitaloustyön suunnit

telun, tasapuolisen työnjaon ja ajankäytön perusteita ja soveltamista. Tärkeitä ovat yhteisten sääntöjen hy

väksyminen ja niihin sitoutuminen sekä oman toiminnan arvioiminen.

Vastuu ympäristöstä, hyvinvoinnista ja kestävästä tulevaisuudesta
Kotitalousopetuksessa tarkastellaan valintojen tekemistä ekologisesta, taloudellisesta, kulttuurisesta ja sosi

aalisesta näkökulmasta. Sisältöihin kuuluu kodin jätteiden lajittelun ja kierrätyksen oppiminen sekä vastuulli

seen rahankäyttöön ja säästämiseen perehtyminen. Tärkeää on myös kuluttajan vaikutusmahdollisuuksien ja

kuluttamiseen liittyvien ongelmien tiedostaminen.

Turvallisuus ja liikenne
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Kotitaloustunneilla opetellaan turvallisia työskentelytapoja. Turvallinen koneiden, laitteiden ja työvälineiden

käyttäminen sekä työympäristön järjestyksestä huolehtiminen ovat osa kotitalousopetusta. Elintarvikkeiden

oikea käsittely ja säilytys ovat osa turvallisuutta. Liikenneturvallisuuteen liittyviä tekijöitä kerrataan esimerkik

si opintokäyntien yhteydessä.

Ihminen ja teknologia
Kotitaloudessa opitaan kodin koneiden, laitteiden ja työvälineiden tarkoituksenmukaista käyttöä, huoltoa

sekä niiden hankintaa.
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9.2.16 Valinnaisaineet

9.2.16.1 Luettelo koulumme valinnaisaineista

9.2.16.1 Viestintä valinnaisaineena (äidinkieli ja kirjallisuus) sivulla 180

9.2.2. B2kielet: ranska ja saksa valinnaisaineina sivulla 77

Ranska sivulla 77

Saksa sivulla 82

9.2.3.valinnaisaine: Matematiikka sivulla 96

9.2.4.valinnaisaine: Erätaidot sivulla 108

9.2.11.valinnaisaine: Musiikki sivulla 150

9.2.12.valinnaisaine: Kuvataide sivulla 157

9.2.13.valinnaisaine: Tekninen työ ja tekstiilityö sivulla 165

9.2.14.valinnaisaine: Liikunta sivulla 172

9.2.15. valinnaisaine: Kotitalous sivulla 177

9.2.16.2 Tietotekniikka sivulla 183
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9.2.16.2 Viestintä valinnaisaineena (äidinkieli ja kirjallisuus)

Johdanto

Viestinnän voi ottaa valinnaisaineeksi joko 8. tai 9. luokalla tai molemmilla. Opinnot jakautuvat neljään kurs

siin, jotka painottuvat puhetaitoon, elokuva ja videoilmaisuun, lehdentekoon ja teatteriilmaisuun.

Tavoitteet

§  Rohkaisee oppilaita ilmaisemaan hallitusti mielipiteensä ja tunteensa sekä antaa siihen keino

ja.

§  Kehittää viestintäkykyä, halua ja rohkeutta.

§  Valmentaa käyttämään nykyaikaisia viestimiä oman työskentelyn, tiedonhankinnan ja elämys

ten lähteenä.

§  Opastaa arvioivaan viestien tarkkailuun.

Työtavat

Viestinnänkursseilla opiskellaan sekä ryhmässä että itsenäisesti ja sekä koulussa että kotona, kuitenkin

enimmäkseen koulussa. Kursseilla hyödynnetään nykyaikaista viestintätekniikkaa, mm. tietokoneita, video

kameroita jne.  Perusopetuksen työtapojen lisäksi joidenkin kurssien aikana tehdään opintoretkiä ja opinto

käyntejä.

Arviointi

Viestinnästä annetaan arvosana jokaisen lukukauden lopussa. Päättöarvosana muodostuu opiskeltujen kah

den kurssin (viestintä vain 8. tai 9. luokalla) tai neljän kurssin (viestintä 8. ja 9. luokalla) arvosanojen keskiar

vosta.

8. luokka

Puheilmaisun kurssi

Tavoitteet
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§  Opettaa erilaisissa tilanteissa tarvittavia puhetyylejä.

§  Kehittää puhumisen ja kuuntelemisen taitoja.

§  Monipuolistaa keinoja ilmaista itseään.

§  Vahvistaa viestintärohkeutta ja varmuutta sekä vapauttaa kokonaisilmaisua.

Sisältö

§  Puhutaan, puhellaan ja harjoitellaan puheiden valmistamista ja pitämistä.

§  Keskustellaan, väitellään, haastatellaan ja suostutellaan.

§  Opitaan vaikuttavan puheen tehokeinoja.

§  Vahvistetaan esiintymistaitoja: rikastutetaan kokonaisilmaisua (äänenkäyttö, katsekontakti, ke

hon kieli, ilmeet, eleet jne.)

§  Harjoitellaan pitämään esiintymisjännitystä kurissa ja vähentämään sitä.

Video ja elokuvailmaisun kurssi

Tavoitteet

§  Opettaa käyttämään videotekniikkaa.

§  Perehdyttää liikkuvan kuvan erityispiirteisiin.

§  Antaa pohjakoulutusta viestinnän jatkoopintoja varten.

Sisältö

§  Perehdytään elokuvallisen ilmaisukielen perusteisiin, mm. analysoimalla elokuvia, TVohjelmia,

musiikkivideoita ja mainoksia.

§  Luodaan katsaus elokuvan historiaan ja tyylilajeihin.

§  Tutustutaan videokameran toimintaan tekemällä erilaisia kuvausharjoituksia.

§  Tutustutaan editoinnin ja jälkiäänityksen perusteisiin.

§  Harjoitellaan käsikirjoittamisen perusteita.

9. luokka

Lehtityön kurssi

Tavoitteet
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§  Tutustuttaa lehtityöhön.

§  Tuottaa oma julkaisu.

Sisältö

§  Tarkastellaan lehtien sisältöä (sanomalehdet, verkkolehdet yms.).

§  Perehdytään lehdenteon perusteisiin (esim. juttutyypit, jutun osat, graafinen suunnittelu: kuvan

ja sanan yhdistäminen, typografian ja taiton perusteet).

§  Tutustutaan ammattikirjoittamiseen vierailemalla lehtitalossa.

§  Harjoitellaan tiedonhankintaa erityyppisistä lähteistä.

§  Suunnitellaan omaa julkaisua ja tehdään siihen aineistoa. Valmistetaan koulun Huttujuttulehti

tietotekniikkaa apuna käyttäen.

Teatteriilmaisun kurssi

Tavoitteet

§  Tutustuttaa teatterityöhön.

§  Vahvistaa, kehittää ja vapauttaa oppilaan omaa ilmaisua.

§  Opettaa näyttämöilmaisun perusteita.

§  Totuttaa teatteriilmaisulle ominaiseen ryhmätyöskentelyyn.

§  Kasvattaa ilmaisun iloa, luovuutta ja esiintymisrohkeutta.

Sisältö

§  Tehdään näyttämöilmaisun perusharjoituksia (esim. keskittymis, rentoutumis, kontakti, puhe

, liike, improvisointi ja roolityönharjoituksia) yksin, pareittain ja ryhmässä.

§  Valmistetaan jokin projekti esityskuntoon asti (näytelmä, kuunnelma tms.).

§  Tutustutaan puvustukseen, lavastukseen ja teatteritekniikkaan.

§  Vieraillaan teatterissa (mahdollisuuksien mukaan).
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9.2.16.3 Tietotekniikka

Johdanto

Tietotekniikan voi ottaa valinnaisaineeksi joko 8. tai 9. luokalla tai molemmilla. Molemmilla luokkaasteilla

tietotekniikkaa opiskellaan kaksi vuosiviikkotuntia kaksoistunteina. Tietotekniikka on pakollinen valinta vies

tintä ja lumaluokkalaisille 8. ja 9. luokalla.

Tavoite on tehdä tietotekniikasta käyttökelpoinen työväline tiedonkäsittelyssä, hankinnassa ja tiedonsiirros

sa

Aihekokonaisuuksista tietotekniikan opiskeluun sopivat:

Ihmisenä kasvaminen
Oppilas oppii

§  tunnistamaan oikeaa ja väärää informaatioita käytettäessä tietoverkkoja tiedon hakemiseen ja

sen esittämiseen

§  ymmärtämään, mikä on laillista ja mikä laitonta Internetissä

§  toimimaan ryhmän ja yhteisön jäsenenä

§  ottamaan muut huomioon, tuntemaan omat oikeudet ja velvollisuudet tietotekniikan käytössä

Kulttuuriidentiteetti ja kansainvälisyys
Oppilas saa Internetin välityksellä

§  mahdollisuuden tutustua muihin kulttuureihin

§  vertailevaa tietoa omasta ja vieraista kulttuureista

Viestintä ja mediataito
Oppilas oppii

§  ilmaisemaan itseään myös tietotekniikan avulla monipuolisesti ja vastuullisesti

§  kehittämään tiedonhallintataitojaan sekä vertailemaan, valikoimaan ja hyödyntämään hankki

maansa tietoa

§  suhtautumaan kriittisesti median välittämiin sisältöihin ja pohtimaan niihin liittyviä arvoja

§  tuottamaan ja välittämään viestejä ja käyttämään mediaa tarkoituksenmukaisesti

§  käyttämään viestinnän ja median välineitä tiedonhankinnassa

Osallistuva kansalaisuus ja yrittäjyys
Oppilas oppii

§  toimimaan pitkäjänteisesti päämäärän saavuttamiseksi sekä arvioimaan omaa toimintaansa ja

sen vaikutuksia
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§  tuntemaan jonkin verran työelämää ja yritystoimintaa

Vastuu ympäristöstä, hyvinvoinnista ja kestävästä tulevaisuudesta
Oppilas oppii

§  ymmärtämään, että yksilö rakentaa myös tietotekniikan valinnoillaan omaa tulevaisuuttaan

§  toimimaan rakentavasti kestävän tulevaisuuden puolesta

Ihminen ja teknologia
Oppilas oppii

§  käyttämään teknologiaa vastuullisesti

§  käyttämään tietoteknisiä laitteita ja ohjelmia sekä tietoverkkoja erilaisiin tarkoituksiin

§  ottamaan kantaa teknologisiin valintoihin

§  ymmärtämään tulevaisuuden yhteiskuntaa ja teknologiaa

OPETTAJAN ANTAMA OHJAUS
Oppilasta ohjataan työn alkuun erilaisin tavoin. Keskeisenä tapana on tehdä esimerkinomaisia harjoituksia,

joiden avulla uusi asia opitaan. Harjoituksissa käytetään yleensä apuna joko kirjallista tai sähköistä ohjetta.

Opettaja pyrkii näyttämään keskeiset kohdat oppilaille mallin avulla tai tekemällä yhteisesti tietyt vaiheet.

Tärkeänä osana ohjausta on oppilaiden yhteistyö ja toisten auttaminen. Opettajan antaman opetuksen tai

neuvon sisäistäminen ja toiselle välittäminen on osa oppilaan oppimisprosessia. Oppilasta rohkaistaan esit

tämään kysymyksiä ja hakemaan rinnakkaista tietoa erilaisista lähteistä ja samalla arvioimaan tiedon oikeel

lisuutta.

TYÖTAVAT
Työtapoina ovat opettajajohtoinen opetus, itsenäinen työskentely, pari tai ryhmätyöskentelyt, opetuskeskus

telut, projektityöt sekä esitelmät.

Tietotekniikkaluokat pyritään pitämään sellaisessa varustuksessa, että se palvelee mahdollisimman hyvin

tietotekniikan opetusta tukien samalla muuta koulun opetuskäyttöä.

Tavoitteet 8. vuosiluokalle

Perusteet
Oppilas

§  osaa käyttää koulun verkkoa

§  hallitsee ohjelmien yhteiskäytön, osaa leikepöytätoiminnot

§  ymmärtää koulun tietokoneiden käyttömahdollisuudet ja –rajoitukset
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Internet
Oppilas

§  hallitsee Internetissä liikkumisen tekniikat

§  osaa hakea tietoa haluamastaan aiheesta

§  osaa olla lähdekriittinen ja etsiä rinnakkaista tietoa asiasta

§  tuntee Internetin sisältöä löytääkseen helposti päivittäisiin ongelmiin tarvittavan tiedon, kuten

aikatauluja ja erilaisia muita ajankohtaisia tietoja

§  osaa liittää Internetistä haluamansa tiedon työvälineohjelmiin ja käsitellä sitä niin, että se on

luonteva osa aiemmin tehtyä työtä

Sähköposti
Oppilas

§  osaa viestiä sähköpostin avulla

§  osaa käyttää osoitekirjaa ja muita perustoimenpiteitä helpottaakseen viestimistään

§  ymmärtää, milloin on riski, että viesti pitää sisällään viruksia tai muuta epämääräistä materiaa

lia

§  osaa liittää viestin mukana liitetiedoston tai useampia

§  osaa lähettää viestistä kopion useammalle käyttäjälle

§  tuntee sähköpostietiketin ja yleiset säännöt

Tekstinkäsittely
Oppilas

§  pystyy tuottamaan tarkoituksenmukaisia tekstidokumentteja, kuten tutkielmia sekä hakemuksia

§  osaa tehdä muutoksia tekstiin, muotoilla sen uudelleen ja liittää siihen tekstiä, kuvia ja erilaisia

objekteja, kuten kaavioita.

§  hallitsee tekstinkäsittelyn tarjoamat apuvälineet, kuten oikolukutoiminnot

Taulukkolaskenta
Oppilas

§  pystyy tuottamaan tarkoituksenmukaisen laskentataulukon ja kaavion annetun datan pohjalta

§  osaa tulkita kaavioita ja tehdä kaavioihin muutoksia

§  osaa käyttää keskeisiä funktioita tehokkaasti hyväkseen muokatessaan dataa eri tarkoituksiin

§  hallitsee kaavan kirjoittamisen

Kuvankäsittely ja animaatiot
Oppilas osaa

§  käsitellä kuvia niin, että kuvan ominaisuudet säilyvät

§  tallentaa kuvan sopivassa tallennusmuodossa

§  muuttaa kuvan kokoa ja värimääriä

§  käsitellä kuvia eri tasoilla ja ymmärtää tasojen merkityksen
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§  tehdä yksinkertaisia kuvankäsittelytoimenpiteitä, kuten leikata ja liittää kuvia tai niiden osia toi

saalle

§  tehdä yksinkertaisia animaatioita ja liittää niitä erilaisiin harjoituksiin

Internetsivujen laadinta
Oppilas

§  osaa tehdä yksinkertaisen Websivun htmlkoodin avulla

§  osaa tuottaa Internet sivuja peruseditorilla

§  osaa tehdä muutoksia valmiiseen sivuun

§  oppii suunnittelemaan toimivia ja selkeitä Websivuja

§  oppii arvioimaan Websivuja

§  ymmärtää kehyssivun rakenteen ja sen toimintaidean

§  osaa käyttää sivussa tyylitiedostoja hyväksi

Tavoitteet 9. vuosiluokalle

8. luokan keskeisten sisältöjen kertaus ja syventäminen

Esitysgrafiikka
Oppilas osaa

§  tehdä yksinkertaisen esityksen, jossa on tekstiä, kuvia sekä animaatioita

§  liittää työhön ääntä ja tekemään ajastuksen esitykselle

§  esittää esityksensä sujuvasti

§  käyttää valmiita malleja oman esityksen tekemiseen

Sivuntaitto
Oppilas

§  oppii kiinnittämään huomiota julkaisun ulkoasuun

§  hallitsee sivuntaittoohjelman perustoiminnot

§  oppii käyttämään tyylimäärittelyjä

Tietokannat
Oppilas

§  osaa käyttää tietokantaohjelmaa tiedon keruuseen, lajitteluun ja järjestämiseen

§  osaa tehdä hakuja sekä suodattaa ja lajitella tietokannan tietoja



Vartiokylan yläasteen koulun opetussuunnitelma 2005

 187 

8. vuosiluokan sisällöt

Perusteet
§  koulun oma tietoverkko ja sen rakenne

§  koulun tietokoneiden käyttömahdollisuudet

§  vierailut, näyttelyt, tapahtumat mahdollisuuksien mukaan

§  leikepöytätoiminnot ohjelmien välillä

Internet
§  peruskäyttötaidot

§  lähdekriittisyys

§  perehtyminen eri hakukoneisiin

§  tiedon liittäminen Internetistä haluamaansa kohteeseen

Sähköposti
§  sähköpostin peruskäyttö

§  turvallisuus

§  liitetiedostot

§  sähköpostietiketti

Tekstinkäsittely
§  tekstidokumenttien yleinen hallinta ja muokkaus

§  tiedoston käsittely, kuten tallentaminen ja tulostaminen

Taulukkolaskenta
§  taulukoiden ja kaavioiden yleinen käsittely ja muokkaus

§  kaavioiden tulkinta ja muutosten tekeminen

§  keskeisten funktioiden käsittely

§  kaavan kirjoittaminen

Kuvankäsittely ja animaatiot
§  keskeiset kuvankäsittelyn perusteet

§  kuvan tallennus sopivassa tallennusmuodossa

§  kuvien käsittely tasotoimintoja hyväksikäyttäen

§  perusvärit ja niihin liittyvät määritykset

§  skannerin ja digikameran käyttö

§  Internet ja kuvat, tekijänoikeudet

§  yksinkertaisen animaation laadinta

Internetsivujen laadinta
§  Websivujen suunnittelu

§  Websivujen laadinnan perusteet
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§  Kehyssivut

§  Oman Websivuston laadinta

9. vuosiluokan sisällöt

8. Vuosiluokan keskeisten sisältöjen kertaus ja syventäminen
§  Tekstinkäsittely

§  Taulukkolaskenta

§  kuvankäsittely

§  internet

Esitysgrafiikka
§  esityksen suunnittelu ja laatiminen

§  mukautetut animaatiot,

§  esityksen esittäminen

Sivuntaitto
§  Julkaisun suunnittelu

§  Taittoohjelman perusteet

§  Tyylimäärittelyt

Tietokannat
§  tiedon keruu, lajittelu ja järjestäminen tietokantaan

§  lisäykset ja poistot tietueisiin

§  hakujen suorittaminen

Arviointi

Oppilaiden osaamista arvioidaan ja testataan erilaajuisilla harjoituksilla. Tietyistä isommista opetussisällöistä

voidaan pitää koe, mutta pääpaino on erilaisten harjoitusten tekemisellä. Monesti harjoitusta voidaan laajen

taa oppilaan oman kiinnostuksen mukaan. Osa harjoituksista arvostellaan yhdessä muiden oppilaiden kans

sa. Oppilaan pitkäjänteinen, asiallinen ja aktiivinen työskentely sekä kiinnostuneisuus tehdä harjoituksen tai

oppitunnin eri osaalueet huolella vaikuttavat arvosanaan.

Oppilaat arvioivat myös itse omaa edistymistään ja työskentelyään. Opettaja arvioi oppilaan edistymistä ja

työskentelyä harjoitusten yhteydessä.
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Arviointiin vaikuttavat lisäksi oppilaan tekemät erilaiset kirjalliset tuotokset sekä tunneilla tapahtuva opetus

keskustelu että oppilaan osallisuus koulun ulkopuolisiin vierailuihin. Kokeiden avulla voidaan testata, kuinka

itsenäisesti oppilas hallitsee asian, kokeen tulos vaikuttaa arviointiin.

Niiden oppilaiden, jotka opiskelevat kaksi vuotta tietotekniikkaa, päättöarvosana tietotekniikassa määräytyy

8. ja 9. luokan arvosanojen keskiarvosta, 9. luokan avosanaa painottaen. Vuoden opiskelleiden päättöarvo

sana on suoraan lukuvuosiarvosana.

Opintojen aikainen arviointi:

Arvioinnin pohjana on

§  sekä tiedollinen että taidollinen osaaminen

§  työvälineohjelmien käyttötaito

§  testeissä saavutetut tulokset

§  harrastuneisuus

§  asiallinen ja innostunut työskentely tunnilla

§  eri välineiden käyttö tiedon hankinnassa ja tiedon esittämisessä

§  työskentely ryhmässä sen jäsenenä

§  tehtävän vastuullisuus

§  miten pystyy kriittisesti arvioimaan sekä omia että muiden tuotoksia

§  jatkuva näyttö

§  harjoitustyöt

Oppilaiden itsearviointi:

Oppilas arvioi omaa työskentelyään yhdessä opettajan ja muiden oppilaiden kanssa. Pyrkimyksenä on oppia

arvioimaan työn vaativuutta, siihen käytettyä aikaa ja saavutettuja tuloksia.

Arvosanan 8 (hyvä) tavoitetaso tietotekniikassa 8. ja/tai 9. luokan päättyessä:

Käytännön työtaidot
Oppilas

§  osaa suunnitella ja toteuttaa tekemisen niin, että saavuttaa asetetut tavoitteet pääsääntöisesti

§  pystyy tekemään työnsä kohtuullisessa ajassa

§  osaa tehdä tehtävät ja harjoitukset pääsääntöisesti

§  osaa käyttää tarkoituksenmukaisia työtapoja

§  toimii opetuksen mukaisesti keskittyen annettuihin tehtäviin

§  noudattaa annettuja ohjeita ja sääntöjä



Vartiokylan yläasteen koulun opetussuunnitelma 2005

 190 

§  käyttää opetusvälineitä tarkoituksenmukaisesti ja huolellisesti

§  menestyy kohtuullisesti testeissä ja kokeissa

Tiedonhankinta ja käsittelytaidot
Oppilas

§  osaa hyödyntää annettuja ohjeita

§  on omaaloitteinen ja pyrkii ratkaisemaan tehtävät keskittyneesti

§  osaa etsiä ja hyödyntää olemassa olevia tietolähteitä

§  osaa tulkita saamiaan vastauksia ja olla lähdekriittinen

§  osaa pohtia tiedon luotettavuutta

§  tuntee vastuunsa tietotekniikan käyttäjänä

Yhteistyö ja vuorovaikutustaidot
Oppilas

§  osaa noudattaa hyviä tapoja ja ottaa muut huomioon käyttäytymisellään sekä toimia itsenäises

ti että ryhmässä

§  vastaa omasta osuudestaan ryhmätöissä ja tekee tasapuolisesti työtä ryhmän tavoitteiden

eteen

§  auttaa muita oppilaita neuvomalla ja on valmis jakamaan osaamisensa muiden käyttöön

§  pystyy hyväksymään erilaiset oppijat ja tekemään yhteistyötä eritasoisten osaajien kanssa
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9.2.17 Oppilaanohjaus

Johdanto

Oppilaanohjauksen tehtävä on tukea nuoren kokonaisvaltaista kasvua ja kehitystä. Oppimisvalmiuksien,

sosiaalisen kypsymisen ja itsetuntemuksen kasvun tukeminen on ohjauksen keskeinen tavoite perusopetuk

sen aikana. Tavoitteena on, että nuori omaksua elämän ja urasuunnittelun kannalta keskeisiä tietoja ja taito

ja, jotta hän kykenee tekemään itsensä kannalta perusteltuja opiskeluun ja ammatinvalintaan liittyviä valinto

ja. Oppilaanohjauksen tarkoituksena on ehkäistä syrjäytymistä ja edistää koulutuksellista, etnistä ja suku

puolten välistä tasaarvoa.

Oppilaanohjaus on perusopetuksen vuosiluokilla 7 ja 9 luokkamuotoista. Jokaisella vuosiluokalla oppilas saa

tarvitessaan henkilökohtaista ja pienryhmäohjausta. Työelämään tutustumisjakso järjestetään 9.luokalla.

Oppilaan turvallista siirtymistä kouluasteelta toiselle tuetaan opintoohjaajien ja opettajien välisellä yhteistyöl

lä (eri kouluasteiden välillä).

Työtavat

Ohjaus järjestetään luokkamuotoisina tunteina, henkilökohtaisena ohjauskeskusteluna sekä tietyissä tilan

teissa pienryhmäohjauksena. Opintoohjaaja vastaa osaltaan tiedottamisesta sekä kodin ja koulun välisestä

yhteistyöstä oppilaan siirtyessä kouluasteelta toiselle tai tehdessään koulutusta koskevia valintoja.

Oppilaat tutustuvat työelämään vierailujen kautta ja 9. luokalla työelämään tutustumisjakson kautta (TET

jakso).

Oppilaanohjauksessa toteutuvat luontevasti seuraavat aihekokonaisuudet: ihmisenä kasvaminen, osallistuva

kansalaisuus ja yrittäjyys, viestintä ja mediataito, kulttuuriidentiteetti ja kansainvälisyys.

Tavoitteet ja sisällöt

7. luokka

Tavoitteet
Oppilas

§  muodostaa kokonaiskäsityksen koulun toimintatavoista ja opetuksesta

§  oppii käyttämään erilaisia opiskelumenetelmiä ja tiedonhankintakanavia sekä arvioimaan omia

opiskelutaitojaan

§  kehittää itsetuntemusta ja vuorovaikutustaitoja
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§  asennoituu myönteisesti opiskeluun ja työntekoon

Sisältö
§  kouluyhteisössä, ”Vartsikassa”, toimiminen

§  perusopetuksen rakenne, eteneminen ja arviointi

§  itsetuntemus

§  opintoohjelman valinta

§  nuoruus, ihmissuhteet

§  ajankäyttö ja harrastukset

9. luokka

Tavoitteet
Oppilas

§  harjoittaa edelleen itselleen luontevia opiskelutekniikoita

§  tuntee Suomen koulutusjärjestelmän pääpiirteet

§  oppii etsimään tietoa eri tietolähteistä liittyen jatkoopintoihin ja työelämään niin kotimaassa

kuin ulkomailla

§  omaksuu perustietoa työelämästä ja eri ammattialoista ja harjoittelee työnhakua

§  pohtii itselleen soveltuvia uravalintoja

Sisältö
§  tulevaisuudensuunnittelu ja päätöksentekotaidot, edellytykseni ja kiinnostukseni

§  Suomen koulutusjärjestelmä

§  työelämätietous, elinkeinorakenne ja ammattialat

§  työnhakutaidot, työelämään tutustuminen, työelämän pelisäännöt

§  yhteishaku

§  jatkoopintomahdollisuudet peruskoulun jälkeen ja hakeutuminen jatkoopintoihin

§  opiskeluun ja ammatinvalintaan liittyvä ohjaus, tiedotus ja neuvontapalvelut

§  opiskelu ja työskentely ulkomailla

§  tasaarvo yhteiskunnassa ja työelämässä

§  opintososiaaliset edut

Arviointi

Oppilaanohjaus arvioidaan hyväksytyksi tai hylätyksi läsnäolon, tehtyjen tehtävien sekä käyttäytymisen pe

rusteella.
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9.3 Soveltuvuuskoeluokat

9.3.1 Viestintäpainotteisen luokan opetussuunnitelma

Äidinkieli ja kirjallisuus / viestintä

Johdanto
Viestintäpainotteisella luokalla oppilailla on mahdollisuus syventää viestintätaitojaan ja harjoitella eri viestin

tävälineiden käyttöön liittyviä asioita. Opinnot jakautuvat kursseihin, jotka painottuvat eri aihealueisiin. Jokai

sella kurssilla pyritään kehittämään kuitenkin muidenkin aihealueiden taitoja.

Tuntijako
Viestintää opiskellaan kaikilla luokkaasteilla kaksi tuntia viikossa. Lisäksi oppilaat opiskelevat 8. ja 9. luokal

la kaksi tuntia viikossa tietotekniikkaa.

Oppiaineena viestintä jakautuu
§  puhumiseen (puheviestintä, ilmaisutaito, teatteriilmaisu)

§  kirjoittamiseen (luova kirjoittaminen, käsikirjoittaminen, lehtityön kurssi)

§  video ja elokuvailmaisuun

§  tietotekniikkaan (8. ja 9. luokalla, erillinen oppiaine)

Luokalle valitseminen
Oppilaat valitaan soveltuvuuskokeen perusteella.

Viestintätunnit 2 t / viikko
Kurssit painottuvat seuraaviin aihealueisiin, mutta niillä käsitellään mahdollisuuksien mukaan myös muiden

aihealueiden asioita.

Syyslukukausi Kevätlukukausi

7. luokka Ilmaisutaito Kirjoittaminen (luova kirjoittaminen)

8. luokka Puhetaito Video ja elokuvailmaisu

9. luokka Teatteriilmaisu Lehtityön kurssi
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Tavoitteet
Koko yläasteen ajan jatkuva syventyminen viestintään:

§  Rohkaisee oppilaita ilmaisemaan hallitusti mielipiteensä ja tunteensa sekä antaa siihen keino

ja.

§  Kehittää viestintäkykyä, halua ja rohkeutta.

§  Valmentaa käyttämään nykyaikaisia viestimiä oman työskentelyn, tiedonhankinnan ja elämys

ten lähteinä.

§  Opastaa arvioivaan viestien tarkkailuun.

§  Antaa pohjakoulutusta viestinnän jatkoopintoja varten.

Työtavat

Viestinnänkursseilla opiskellaan sekä ryhmässä että itsenäisesti ja sekä koulussa että kotona, kuitenkin

enimmäkseen koulussa. Kursseilla hyödynnetään nykyaikaista viestintätekniikkaa, mm. tietokoneita, video

kameroita jne. Perusopetuksen työtapojen lisäksi joidenkin kurssien aikana tehdään opintoretkiä ja opinto

käyntejä ja yhteistyötä eri kulttuurilaitosten kanssa.

Arviointi

Viestinnästä annetaan arvosana jokaisen lukukauden lopussa. Päättöarvosana muodostuu opiskeltujen kuu

den kurssin arvosanojen keskiarvosta. (Tietotekniikasta on oma arvosanansa.)

Puhuminen

7. luokka

Tavoitteet

§  vahvistetaan viestintärohkeutta ja varmuutta

§  pyritään saamaan esillä oleminen ja esittäminen mieluisaksi

§  kehitetään esiintymistaitoa

Sisältö
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§  tehdään tutustumisharjoituksia

§  tehdään esiintymisjännitystä lieventäviä harjoituksia

§  tehdään yhteistyötaitojen kehittymistä tukevia harjoituksia (kuuntelemisen taito, kuultuun rea

gointi, kysyminen ja palautteen anto)

§  tehdään ilmaisutaidon perusharjoituksia (esim. keskittyminen, rentoutus, ääni, liike, improvisaa

tiot jne.)

8. luokka

Tavoitteet

§  kehitetään puhumisen ja kuuntelemisen taitoja

§  opetellaan keskustelutaitoa vuorovaikutustilanteissa

§  kasvatetaan ilmaisun iloa, luovuutta ja esiintymisrohkeutta

Sisältö

§  tehdään äänenkäyttöharjoituksia

§  hankitaan työkaluja puheesityksen valmisteluun ja esittämiseen

§  harjoitellaan suostuttelemaan, keskustelemaan, neuvottelemaan, väittelemään ja haastattele

maan

§  opitaan vaikuttavan puheen tehokeinoja

§  vahvistetaan esiintymistaitoja, rikastutetaan kokonaisilmaisua (katsekontakti, kehon kieli, il

meet, eleet jne.)

§  käytetään oppimisen tukena videointia

9. luokka

Tavoitteet

§  opitaan näyttämöilmaisun perusteet

§  tutustutaan teatterityöhön

§  vahvistetaan, kehitetään ja vapautetaan omaa ilmaisua

§  kasvatetaan esiintymisrohkeutta

§  totutaan teatteriilmaisulle ominaiseen ryhmätyöskentelyyn

Sisältö
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§  tehdään näyttelijäntyön tekniikkaharjoituksia (esim. teatterileikit, kannustaminen, luottaminen,

aistiharjoitukset, keho ja liikeharjoitukset, hengitys ja äänenkäyttöharjoitukset, keskittymishar

joitukset, improvisaatiot, tunnetilaharjoitukset jne.)

§  harjoitellaan lavaesiintymistä

§  tutustutaan puvustukseen, lavastukseen ja teatteritekniikkaan

§  valmistetaan jokin projekti esityskuntoon asti (näytelmä, kuunnelma tms.)

§  vieraillaan teatterissa (mahdollisuuksien mukaan)

Kirjoittaminen

7. luokka

Tavoitteet
§  kehitetään luovaa kirjallista ilmaisua

§  opitaan tuottamaan tyyliltään vaihtelevia tekstejä

§  kerrataan tekstin tuottamisessa tarvittavia tietokoneen perusominaisuuksia

Sisältö

§  tehdään näkökulma ja tyyliharjoituksia

§  tutustutaan tarinan rakenteeseen, dramaturgiaan

§  työstetään kertomuksia, satuja, runoja, laulujen sanoituksia, näytelmän kohtauksia yms.

§  kootaan teksteistä oma julkaisu käyttäen apuna tietotekniikkaa (tekstinkäsittelyn alkeet, kuvan

liittäminen tekstiin, sähköpostin käyttö, tiedonhankinta Internetistä)

8. luokka

Tavoitteet

§  luodaan valmiuksia laatia käsikirjoitustekstejä

Sisältö

§  tutustutaan käsikirjoittamiseen

§  harjoitellaan näytelmän kirjoittamista, valmistellaan kohtauksia ja luodaan henkilöhahmoja

9. luokka
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Tavoitteet

§  tutustutaan lehtityöhön

§  tuotetaan oma julkaisu

Sisältö

§  tarkastellaan lehtien sisältöä (sanomalehdet, verkkolehdet yms.)

§  perehdytään lehdenteon perusteisiin (esim. juttutyypit, jutun osat, graafinen suunnittelu: kuvan

ja sanan yhdistäminen, typografian ja taiton perusteet)

§  tutustutaan ammattikirjoittamiseen vierailemalla lehtitalossa

§  harjoitellaan tiedonhankintaa erityyppisistä lähteistä

§  suunnitellaan omaa julkaisua ja tehdään siihen aineistoa

§  valmistetaan koulun Huttujuttulehti tietotekniikkaa apuna käyttäen

Video ja elokuvailmaisu

7. luokka

Tavoitteet

§  opetellaan elokuvailmaisun perusteita

§  opetellaan käyttämään videotekniikkaa

Sisältö

§  tutustutaan videokameran käyttöön ja videokuvauksen perusteisiin

§  harjoitellaan videoilmaisussa tarvittavaa ryhmätyöskentelytaitoa

8. luokka

Tavoitteet

§  perehdytään elokuvaan taidemuotona

§  tehdään oma video
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Sisältö

§  perehdytään elokuvallisen ilmaisukielen perusteisiin, mm. analysoimalla elokuvia, TVohjelmia,

musiikkivideoita ja mainoksia

§  luodaan katsaus elokuvan historiaan ja tyylilajeihin

§  harjoitellaan käsikirjoittamisen perusteita

§  suunnitellaan ja kuvataan pieniä animaatioita

§  valmistetaan ryhmätyönä tai yksin fiktiivinen tai dokumentaarinen video

§  tutustutaan editointiin ja jälkiäänitykseen

9. luokka

Tavoitteet

§  syvennetään videointitaitoja

Sisältö

§  harjoitellaan videokameran käyttöä käytännön tilanteissa oppilaan oman halukkuuden mukaan

(esim. kuvataan retkiä, koulun tilaisuuksia, juhlia yms.)

Tietotekniikka

Johdanto
Tietotekniikka on pakollinen valinnaisaine viestintäluokkalaiselle 8. ja 9. vuosiluokalla. Perusteluna pakolli

suudelle on se, että oppilas osaisi käyttää tietoja viestintätekniikkaa apuna kaikissa muissa oppilastöissään

ja opinnoisaan. Työtavat, arviointi ja päättöarviointi ovat kuten valinnaisessa tietotekniikassa.

Tavoitteet
Lisätavoitteena on taittoohjelman niin hyvä hallinta, että 9. luokalla saadaan taitetuksi Huttujuttulehden

joulu tai kevätnumero

Sisällöt
Lisänä valinnaiseen tietotekniikkaan:

Syvennetään kotisivuston tekotaitoja joko htmlkoodilla tai sivuntekoohjelmalla.

Taittoohjelmaan perehdytään hyvin. 8. luokan kevätlukukaudella tutustutaan perusasioihin ja 9. luokalla

syvennetään taitoja niin, että saadaan taitetuksi Huttujuttulehden joulu tai kevätnumero.
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9.3.2 Matemaattisluonnontieteellisen luokan (lumaluokan) opetussuunnitelma

Johdanto
Matemaattis luonnontieteellisellä luokalla oppilaalla on mahdollisuus opiskella matematiikasta ja luonnontie

teistä kiinnostuneiden oppilaiden kanssa eri aihealueita syventäen. Matematiikan ja luonnontieteiden aiheko

konaisuuksiin perehdytään yleisopetusta perusteellisemmin.

Oppilaat lumaluokalle valitaan Helsingin kunnan lumakoulujen yhteisillä soveltuvuuskokeilla.

Tavoitteet
Matemaattis luonnontieteellisellä linjalla opiskelun tavoitteena on lisätä kiinnostusta ja myönteistä asennoi

tumista matematiikkaa ja luonnontieteitä kohtaan. Oppilas oppii käyttämään tietojaan hyväksi arvioitaessa

ihmisen toiminnan mahdollisia ympäristövaikutuksia ja teknologian suomia mahdollisuuksia.

Sisällöt
Sisällöt ovat samat kuin yleisopetuksessa. Joitakin aiheita käsitellään syvällisemmin ajankohtaisuuden ja

kiinnostuksen mukaan.

Työtavat
Yleisopetuksen työtapojen lisäksi tehdään opintoretkiä tai käyntejä ja järjestetään leirikoulu mahdollisuuksi

en mukaan. Tehdään projektiluontoisia töitä, tutkimus ja ryhmätöitä ja hyödynnetään tietotekniikkaa. Kokeel

lista työskentelyä lisätään.

Arviointi
Kyseisten oppiaineiden arvioinnissa sovelletaan samoja menetelmiä ja kriteereitä kuin yleisopetuksessa.
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MATEMATIIKKA

Tavoitteet
§  harjoittaa oppilaita johdonmukaiseen ja täsmälliseen ajatteluun sekä asioiden esittämiseen ha

vainnollisesti ja selkeästi

§  kehittää oppilaan omatoimisuutta ja pitkäjänteistä työskentelyä

§  syventää ja laajentaa perusopetuksen sisältöjä

§  hyödyntää laskinta ja tietokonetta käytetään mahdollisuuksien mukaan.

Sisällöt
Lumaluokalla syvennetään suuremman tuntimäärän puitteissa perusopetuksen sisältöjä ja laajennetaan

matemaattista osaamista.

Opiskellaan uusia osaalueita, jotka eivät kuulu perusopetuksen keskeisiin sisältöihin:

§  lukujoukot

§  eri lukujärjestelmiä

§  yhteneväisyyskuvauksista esim. siirto ja kierto

§  negatiiviset potenssit

§  polynomien kerto ja jakolasku

§  muistikaavat

§  binomin korkeammat potenssit

§  korkeamman asteen funktiot

§  vaativampien rationaalilausekkeiden sieventäminen

Keskeiset työtavat
Kokeillaan mahdollisimman monia menetelmiä

§  parityö

§  työskentely tietokoneella

§  ryhmätyö

§  projektitityöt

§  opintokäynnit

Arviointi
Arvioinnin perusteena ovat opetushallituksen kriteerit. Muut perusteet ovat samat kuin tavallisessa matema

tiikassa.
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FYSIIKKA JA KEMIA

Johdanto
Lumaluokalla fysiikan ja kemian oppituntien määrä poikkeaa muiden luokkien oppituntimääristä vain yhdek

sännellä luokalla. Tuolloin lumaluokkalaisilla on fysiikkaa ja kemiaa kolme viikkotuntia, kun muilla luokilla on

kaksi viikkotuntia.

Tavoitteet
Lumaluokalla tavoitteet ovat kaikilla luokkaasteilla pääosin samat kuin muillakin luokilla. Kuitenkin luma

luokalla pyritään syventämään fysiikan ja kemian opetusta joka luokkaasteella mahdollisuuksien mukaan ja

soveltuvasti.

Sisällöt
Keskeiset sisällöt ovat kaikilla luokkaasteilla samat kuin muillakin luokilla. Lumaluokalla pyritään kuitenkin

käsittelemään aiheita perusteellisemmin ja laajemmin sekä myös käsittelemään aiheita, joita muilla luokilla ei

käsitellä.

Työtavat
Suurelta osin työtavat ovat samat kuin muillakin luokilla. Lumaluokalla fysiikan oppilastöissä kuitenkin käyte

tään mittauksia tehtäessä ja tuloksia käsiteltäessä useammin tietokonetta. Tuolloin harjoitellaan taulukkolas

kenta, piirto ja tekstinkäsittelyohjelman käyttöä. Niin fysiikan kuin kemiankin tunneilla tietoa etsitään tieto

verkoista enemmän ja omatoimisemmin sekä opintokäyntejä tehdään useammin kuin muilla luokilla.

Arviointi
Arviointiperusteet ovat samat kuin muilla luokilla.

Päättöarviointi
Päättöarviointi tapahtuu samoin perustein ja kuin muillakin luokilla. Numeroarviointia ohjeistaa opetushalli

tuksen antamat kriteerit hyvälle osaamiselle.
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BIOLOGIA JA MAANTIETO

Johdanto
Biologia ja maantieto muodostavat oppiaineparin, joiden opetuksella luodaan pohja ihmisen ja luonnon välis

ten suhteiden ymmärtämiselle. Sisältöjen kautta oppilaille annetaan jatkuvasti lisää keinoja jäsentää moni

mutkaisia rakenteita ympärillään ja ottaa kantaa yhteiskuntaa ja ympäristöä koskeviin päätöksiin.

BIOLOGIA

Johdanto
Biologia on oppi elämästä. Biologian opetuksessa tutkitaan eliöiden rakennetta ja toimintaa sekä niitä ilmiöitä

ja suhteita, joilla eliöt ovat vuorovaikutuksessa keskenään ja ympäristönsä kanssa.

Biologiaa on 7. ja 8. luokilla 0,5 vuosiviikkotuntia enemmän yleiseen opetussuunnitelmaan verrattuna.

Yhteiset tavoitteet ja sisällöt
Yhteiset ja luokkakohtaiset tavoitteet sekä keskeiset sisällöt ovat pääosin samat yleisen opetussuunnitelman

kanssa paitsi, että niitä syvennetään ja laajennetaan

Yleisen opetussuunnitelman lisäksi toteutetaan seuraavat sisällöt:

7 luokan sisällöt
§  vesiaiheisen tutkimuksen tekeminen ja raportointi

8 luokan sisällöt
§  mahdollisuuksien mukaan toteutettava leirikoulu

§  luonnontieteellisiä tutkimuksia ja työselostuksia

Työtavat
Tutkimuksellista otetta lisätään yleiseen opetussuunnitelmaan verrattuna.

Arviointi
Arviointi perustuu samoihin perusteisiin kuin yleisopetuksen arviointi.

Päattörviointi perustuu opetushallituksen esittämiin kriteereihin.
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MAANTIETO

Johdanto
Maantiedon opetus ohjaa oppilasta tarkastelemaan maailmaa elinympäristönä, jossa tapahtuu muutoksia

sekä ihmisestä riippumatta että ihmisen vaikutuksesta. Maantieto opastaa pohtimaan maapallolla esiintyvien

luonnonmaantieteellisten, kulttuuristen ja taloudellisten ilmiöiden syy ja seuraussuhteita.

Tuntimäärät kuin myös yhteiset ja luokkakohtaiset tavoitteet sekä sisällöt ovat 7. ja 8. luokalla samat kuin

yleisessä opetussuunnitelmassa.

9. luokalla syvennetään ja laajennetaan maantieteellisen tutkimuksen aineiston hankkimisen, soveltamisen

ja esittämisen taitoja aluemaantieteellisen työn avulla.

Yleisen opetussuunnitelman lisäksi toteutetaan:

9 luokan sisällöt
§  Aluemaantieteellinen tutkimus, joka tehdään tietotekniikan tunneilla.

Arviointi
Aluetutkimuksen sisältö vaikuttaa maantiedon 9 luokan arvosanaan yhden koenumeron verran.

TIETOTEKNIIKKA

Johdanto
Tietotekniikka on pakollinen valinnaisaine lumaluokkalaiselle 8. ja 9. vuosiluokalla. Perusteluna pakollisuu

delle on se, että oppilas osaisi käyttää tietoja viestintätekniikkaa apuna kaikissa muissa oppilastöissään ja

opinnoisaan. Työtavat, arviointi ja päättöarviointi ovat kuten valinnaisessa tietotekniikassa.

Tavoitteet
Lisätavoitteena on ohjelmoinnin perusasioiden opettelu, laitteiden rakentamista legoista ja niiden käyttöoh

jelman kirjoittaminen. 9. luokalla aluemaantiedon tutkimuksen yhteydessä syvennetään esitysgrafiikkataitoja.

Sisällöt
Lisänä valinnaiseen tietotekniikkaan:

Syvennetään taulukkolaskennan käyttötaitoja, erityisesti kaavojen kirjoittamistaitoja.

Opetellaan esim. logoohjelmoinnin perusasiat.

Rakennetaan legoista laite ja ohjelma, joka saa laitteen toimimaan suunnitellulla tavalla.

Aluemaantietoaiheinen esitysgrafiikkatyö tehdään 9. luokalla, tässä työssä tarvitaan kaikkia aiemmin opittuja

perustaitoja, että työhön saataisiin peruselementit: teksti, kuvat, taulukot, kaaviot, tiedonhaku.


