
MUUTOKSET ALEKSIS KIVEN PERUSKOULUN MAANTIEDON
OPETUSSUUNNITELMAAN syyslukukaudelta 2019 alkaen:

Koulun nykyisen opetussuunnitelman oppisisällöistä halutaan siirtää seuraavat sisällöt
vuosiluokalta toiselle, jotta opetuksesta muodostuisi loogisemmat kokonaisuudet eri
vuosiluokille. 7.luokalla käsitellään sisällöt ja taidot, jotka toimivat pohjana muulle
maantieteelliselle ymmärrykselle. Lisäksi jaetaan sisällöt vastaamaan koulumme tuntijakoa,
jossa 8. luokalla maantietoa opiskellaan 1,5 vvt ja 7. ja 9. luokilla 1 vvt.

Siirtyvät sisällöt:

Planetaarisuus siirtyy 8. luokalta 7. luokalle.

7.luokalla käsitellään ilmasto- ja kasvillisuusvyöhykkeet maailmanlaajuisesti eikä
vain Suomen osalta.

Muuttuvat maisemat ja elinympäristöt

Opiskellaan jääkautta muun muassa mallintamalla sitä lumen, jään ja eri maalajien
avulla. Tutustutaan kivilajien syntyyn ja aineiden geologiseen kiertoon. Kokonaisuus
siirtyy 7. luokalta  8. luokalle.

Ihmiset ja kulttuurit maapallolla

Harjoitellaan kulttuurimaantieteellisen paikkatutkimuksen tekemistä, tehdään ja
tulkitaan väestöpyramideja.  Kokonaisuus siirtyy 7.luokalta 9. luokalle.

Suomen paikannimistö siirtyy 7. luokalta  8. luokalle

Maailman paikannimistö siirtyy 9. luokalta 7. luokalle

Esitelty ja hyväksytty opettajainkokouksessa 12.3.2019

Opsin muutos hyväksytty johtokunnassa 20.3.2019

___________________________                ___________________________

Saila Hallaste, johtokunnan pj.                      Tiina Hieta, rehtori

Outi Salo 20.3.2019

perusopetusjohtaja Helsinki



Tuntijakomuutos Aleksis Kiven peruskoulussa

Tuntijakomuutos

Nykyisessä opetussuunnitelmassa oppilaanohjaus (2 vvt) on jaettu sekä 7., 8. ja 9. vuosiluokalle siten,
että oppilaanohjausta opetetaan puolivuoden jaksoissa yksi tunti viikossa 7. ja 8. vuosiluokalla (½ + ½
vvt) sekä 9. vuosiluokalla yksi tunti viikossa koko lukuvuoden ajan (1 vvt). Matematiikkaa opetetaan 7.
vuosiluokalla 3½ vvt, 8. vuosiluokalla 3½ vvt ja 9. vuosiluokalla 4 vvt.

Aleksis Kiven peruskoulu esittää tuntijakoon muutosta oppilaanohjauksen ja matematiikan osalta 7. ja
8. vuosiluokalla siten, että 7. vuosiluokan ½ vvt:n mittainen oppilaanohjaus siirretään 8. vuosiluokalle,
ja vastaavasti ½ vvt matematiikan opetusta siirretään 8. vuosiluokalta 7. vuosiluokalle. Oppilaiden
viikottainen työaika ei tällöin muutu.

Nykyinen voimassa oleva tuntijako 7. ja 8. vuosiluokalle
syyslukukausi kevätlukukausi

7. lk 8. lk 7.lk 8.lk
matematiikka 3h matematiikka 4h matematiikka 4h matematiikka 3h
oppilaanohjaus 1h oppilaanohjaus 1h

Muutoksen jälkeinen tuntijako 7. ja 8 vuosiluokalle
syyslukukausi kevätlukukausi

7. lk 8. lk 7.lk 8.lk
matematiikka 4h matematiikka 4h matematiikka 3h matematiikka 3h

oppilaanohjaus 1h oppilaanohjaus 1h

Perustelut ja selvitys

Oppilaanohjauksessa (½ vvt), terveystiedossa (1 vvt) ja kotitaloussa (3 vvt) 7. vuosiluokalla on samoja
asiasisältöjä. Nykyisessä opetussuunnitelmassa 8. vuosiluokan oppilaat saavat oppilaanohjausta vasta
keväällä yhden tunnin viikossa. 8. vuosiluokan oppilaat tarvitsevat kuitenkin säännöllistä
oppilaanohjausta läpi vuoden.



Oppilaanohjaaja on vuosityöajassa eikä hänellä ole määrättyjä muita opetustunteja kuin
oppilaanohjaus. Muutoksen jälkeen sekä 8. että 9. vuosiluokan oppilaat saavat oppilaanohjausta
yhden tunnin viikossa koko lukuvuoden vuoden (1 vvt).  7. vuosiluokan kohdalla oppilaanohjaaja tekee
yhteystyötä esimerkiksi terveystiedon opettajien kanssa pitämällä yhteisiä tunteja 7.-luokkalaisille
sekä oppilaanohjaaja tutustuu 7.-luokkalaisiin myös eri oppiaineiden tunneilla.

Esitysmuutos on hyväksytty koulun opettajainkokouksessa 12.3.19.

Esitysmuutos on hyväksytty koulun johtokunnassa 20.3.19

Johtokunta puoltaa esitettyä muutosta.

_____________________________ _____________________________

Saila Hallaste, johtokunnan pj. Tiina Hieta, rehtori


