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1. Koulun työn perusta
1.1. Arvoperusta
<A2011> Apollon Yhteiskoulussa annettava opetus perustuu Helsingin opetustoimen yhteisiin arvoihin, joita ovat asiakaslähtöisyys, kestävä kehitys, jatkuva oppiminen, oikeudenmukaisuus, taloudellisuus, turvallisuus ja yrittäjämielisyys.
Apollossa pyrimme näiden arvojen lisäksi edistämään uteliaisuutta oppimisen ja kasvamisen voimavarana, myönteistä
elämänasennetta ja terveitä elämäntapoja. Painotamme myös hyvän itsetunnon merkitystä, toisen kunnioittamista sekä
oman ja toisten työn arvostamista.
1.2. Koulun toiminta-ajatus
<A2011> Apollon Yhteiskoulussa annettavan opetuksen järjestäjänä toimii yksityinen Apollon Yhteiskoulun kannatusyhdistys ry, jonka toimintaa johtaa kuudesta jäsenestä koostuva vuosikokouksen valitsema hallitus. Koulussa on opetusministeriöltä saadun luvan mukaisesti perusopetuksen 7.- 9. luokat sekä lukio. Koulun opetuskieli on suomi ja toimipaikka
Helsinki.
Koululla on Helsingin kaupungin kanssa solmittu koulusopimus, jonka mukaisesti se vastaa Malminkartanon oppilaaksiottoalueen yläasteen oppilaiden koulutuksesta. Koulu ottaa oppilaiksi myös muualta 2. suurpiiristä ja muualta Helsingistä tulevia oppilaita. Vieraskuntalaisia otetaan oppilaiksi vain erityistapauksissa, mikäli koulussa on heille tilaa. Soveltuvuuskokeilla otetaan oppilaita musiikki- ja kuvataidepainotteiseen opetukseen.
Koska koulu näkee yleissivistävänä oppilaitoksena olevansa osa Malminkartanon alueen peruspalveluja, katsoo se osaltaan olevansa kantamassa myös sosiaalista vastuuta yläasteella käyvistä oppilaista.
Koulun toiminta-ajatus on kiteytynyt seuraavaksi: ”Apollon Yhteiskoulun tehtävänä on antaa oppilaille niitä perustietoja ja –taitoja, joita he tulevat tarvitsemaan jatko-opinnoissa, työelämässä ja ihmissuhteissa”.
1.3. Koulun kasvatus- ja oppimistavoitteet
<A2011>Koulun tavoitteena on edellä esitetyn arvopohjan mukaisesti kouluttaa ja kasvattaa nuoria ihmisiä siten, että
he saavat jatko-opiskelukelpoisuuden ja tämän hetken yhteiskunnassa vaadittavan yleissivistyksen. Lisäksi koulun tavoitteena on opettaa nuoret vastuuseen omasta elämästään ja näkemään vastuunsa myös koko yhteiskunnasta. Tärkeitä
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kasvatustavoitteita ovat ympäristötietoisuus ja ihmisoikeudet. Korostamme myös asiallisen ja toiset huomioon ottavan,
hyvän käytöksen merkitystä.
2. Opetuksen toteuttaminen
2.1. Oppimiskäsitys
Helsingin kouluissa oppiminen nähdään kokonaisvaltaisena, yhteisöllisenä ja vuorovaikutuksellisena prosessina toisten
oppijoiden ja opettajan sekä ympäristön kanssa. Oppimisen kautta syntyy kulttuurinen osallisuus.
Oppimisen ilo, mielekkyyden sekä pysyvyyden kokemus oppimisympäristössä ovat keskeisiä oppijan aktiivisen toimijuuden sekä osallisuuden syntymiselle. Olennaista on oppilaan käsitys itsestään sekä omasta kyvykkyydestään ja pystyvyydestään, joka rakentuu koulupäivien aikana erilaisissa toiminnoissa. Oppilaan käsitys itsestään oppijana luo pohjan koko
elämän kestävälle oppimiselle. Koulun aikuisilla on tässä keskeinen rooli.
Oppiminen on aktiivista ja päämääräsuuntautunutta, ongelmanratkaisua sisältävää toimintaa, jossa elämyksillä ja tunteilla on keskeinen merkitys. 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 osa-alueita.
<A2011> Apollon Yhteiskoulussa oppimistapahtumasta pyritään tekemään myönteinen prosessi, joka tukee nuoren minäkuvan kehittymistä. Tässä tapahtumassa opettajalla on vastuullinen rooli oppilaan ohjaajana, tukijana ja kannustajana.
Oppilas on aktiivinen tiedonhankkija, joka ottaa vastuun omasta oppimisestaan ja asettaa työskentelylleen tavoitteita.
Häntä kannustetaan omatoimisuuteen ja kriittisyyteen. Hänen tulee osata myös soveltaa aiemmin oppimaansa uuden
tiedon hankkimisessa.
Oppimiskäsitys ei tarkoita pelkkää tiedonhankintaa, vaan se on myös oppimista työskentelemään erilaisten ihmisten
kanssa erilaisissa oppimisympäristöissä.
Kun oppimistapahtumasta muodostuu myönteinen kokemus, luodaan pohja koko eliniän kestävälle oppimiselle.
2.2. Oppimisympäristö ja yhteisöllinen toimintakulttuuri
Koulun toimintakulttuuri muodostuu jaettujen arvojen sekä yhteisöllisten rakenteiden, toiminnan ja käytäntöjen pohjalta. Tavoitteena on avoin ja vuorovaikutteinen toimintakulttuuri, joka tukee yhteistyötä ja - toimintaa niin koulun sisällä
kuin kotien ja muun yhteiskunnan kanssa. Tämä edistää kulttuurien välistä vuorovaikutusta sekä sitä kautta sosiaalisen
ja kulttuurisen identiteetin rakentumista. Vastuu avoimen, rohkaisevan, kiireettömän ja myönteisen ilmapiirin ylläpitämisestä kuuluu kaikille, ja jokaisella on mahdollisuus vaikuttaa yhteiseen toimintaan rakentavalla sekä koko yhteisön
hyvinvointia edistävällä tavalla.
Koulun toimintakulttuuri vaikuttaa oppimisympäristön rakenteisiin, erityisesti pedagogisiin käytäntöihin. Olennaista on,
että koulussa yhteisön jäsenille syntyy sosiaalisen, fyysisen ja psyykkisen turvallisuuden kokemus, mikä vahvistaa yhteisöllistä oppimisprosessia. Turvallinen ja ilmapiiriltään ystävällinen oppimisympäristö tukee opettajan ja oppilaan välistä
sekä oppilaiden keskinäistä vuorovaikutusta ja edistää oppilaan pystyvyyttä, osallisuutta ja hyvinvointia. Yhteistyö kotien
kanssa on tärkeä osa hyvää ja turvallista oppimisympäristöä ja sen kehittämistä.
Hyvä oppimisympäristö tukee oppilaan kasvua, oppimista, itseohjautuvuutta ja luovuutta sekä antaa mahdollisuuden
omien tavoitteiden asettamiseen ja toiminnan arviointiin. Toimiva oppimisympäristö joustaa ja muovautuu tarkoituksenmukaisesti ottaen huomioon moninaiset oppijat ja heidän oppimisen sekä kasvun tarpeet. Oppimisympäristö tukee
oppilaan kehittymistä tulevaisuuden yhteiskunnan jäseneksi, jossa oppimisen ja toiminnan areenat laajentuvat myös
virtuaaliseen ympäristöön. Oppilaat osallistuvat koulun toimintakulttuurin luomiseen ja sen kehittämiseen sekä ovat
aktiivisesti mukana oppimisympäristön rakentamisessa ja kehittämisessä.
Oppimisessa hyödynnetään koulun ulkopuolisia oppimisympäristöjä, erityisesti Helsingin monipuolisia mahdollisuuksia.
<A2011> Apollon Yhteiskoulu sijaitsee Malminkartanossa. Fyysistä ympäristöä ja alueen palveluja voidaan hyödyntää
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useiden aineiden opiskelussa. Pääkaupunkiseudun monipuolinen kulttuuritarjonta ja yhteiskunnalliset tapahtumat ovat
myös helposti saatavilla. Pääasiallisesti opetus tapahtuu koulurakennuksessa, jossa voidaan mm. hyödyntää tieto- ja
viestintätekniikan välineitä.
Vastuu oppimisympäristön kehittämisestä on koulun henkilöstöllä. Oppilaat ovat mukana oppimisympäristön suunnittelussa ikäkautensa edellytysten mukaisesti. Yhteistyö kotien kanssa on tärkeä osa turvallista ja hyvää oppimisympäristöä
ja sen kehittämistä.
Oppilaiden yksilöllisiä tarpeita huomioidaan opetustilaa järjesteltäessä työrauhan ja hyvien oppimisedellytysten varmistamiseksi.
Apollon hengen mukainen myönteinen ilmapiiri näkyy koulussa järjestettävissä juhlissa ja muissa tapahtumissa. Vuorovaikutusta vanhempien kanssa edistetään mm. joka vuosi järjestettävillä avointen ovien päivällä ja vanhempainilloissa.
Koulumme on monikulttuurinen koulu, jossa jokaisella yksilöllä on oikeus vaalia omaa kulttuuri-identiteettiään.
2.3. Opetusmenetelmät ja työtavat
Helsingissä koulun työtapojen kautta toteutetaan ja vahvistetaan koulun arvoja ja perustehtävää. Tavoitteena on vahvistaa vuorovaikutteista oppimista, oppimaan oppimisen taitoa sekä yhdessä työskentelyä ja aktiivista osallistumista. Työtavat suunnitellaan vuorovaikutuksessa koulun aikuisten ja oppilaiden kesken siten, että ne tukevat monipuolisesti tietojen ja taitojen oppimista, oppilaan kehittymistä elinikäisenä oppijana sekä antavat mahdollisuuksia kasvuun yhteisön
jäsenenä. Tärkeää on vahvistaa interkulttuuristen taitojen kehittymistä. Oppilaat tunnistavat oman kulttuuritaustansa
lähtökohtia ja oppivat kulttuurien välistä vuorovaikutusta sekä arvostavat toinen toisiaan.
Työtavat tukevat jokaisen oppilaan osallisuutta oman elämän ja ympäristön vastuulliseen rakentamiseen. Niiden valinnassa otetaan huomioon yksilölliset kehityserot, oppilaiden taustat ja erilaiset tavat oppia. Oppilaiden kiinnostuksen
kohteet kytketään opittaviin tietoihin ja taitoihin oppilaille merkityksellisten kokemusten kautta. Tavoitteena on kehittää kokonaisvaltaisesti oppilaan työskentelyn, oppimisen, ajattelun ja ongelmanratkaisun taitoja. Koulun pedagogisen
toiminnan onnistumiseksi on tärkeää, että koulu oppii tunnistamaan ja hyödyntämään koulun aikuisten ja oppilaiden
erilaista osaamista sekä jakamaan sitä yhteisesti.
Opetuksessa käytetään eri oppiaineille ominaisia, monipuolisia työtapoja ja painotetaan tutkivaa, toiminnallista ja ongelmalähtöistä työskentelyä sekä vahvistetaan verkko-oppimista. Oppilaalla on mahdollisuus elämykselliseen ja ikäkaudelle ominaiseen luovaan toimintaan sekä leikkiin. Opetuksen eriyttäminen on keskeinen keino, jolla voidaan ottaa
huomioon opetusryhmän tarpeet ja oppilaiden erilaisuus, tuottaa sopivia haasteita ja onnistumisen kokemuksia sekä
tarjota mahdollisuuksia kehittyä ja oppia omien vahvuuksien mukaisesti. Kokemukselliset yhteistyömuodot koulun ulkopuolisten toimijoiden kuten työelämän kanssa vahvistavat elinikäisen oppijan oppimisen ja työelämätaitojen kehittymistä.
<A2011> Apollon Yhteiskoulussa käytetään oppiaineesta ja asiasisällöstä riippuen vaihtelevia opetusmenetelmiä, jotka
ottavat huomioon erilaiset oppijat. Käytännön koulutyössä painotetaan oppilaskeskeisiä opetusmenetelmiä. Oppilasta
kannustetaan kriittiseen tiedonhankintaan ja korostetaan oppilaan vastuuta omasta oppimisestaan tavoitteisiinsa pääsemiseksi. Tärkeinä pitämiämme tavoitteita ovat myös työnteon arvostaminen ja vuorovaikutustaitojen kehittyminen.
Oppilasta kannustetaan reflektoimaan omaa oppimisprosessiaan ja edistymistään opinnoissa. Koulussa toteutetaan
säännöllisesti koulukohtaiset ja valtakunnalliset itsearvioinnit.

2.4. Oppilaiden osallisuus
Koulussa on avoin, yhteisöllinen ja vuorovaikutteinen toimintakulttuuri, jossa oppilaita kuunnellaan ja heidän mielipiteitään arvostetaan. Koulun toimintakulttuuri tukee oppilaan kehittymistä aktiiviseksi, aloitteelliseksi, yhteistyökykyiseksi
ja osallistuvaksi kansalaiseksi. Oppilaat tietävät miten he voivat koulussa vaikuttaa koulun asioihin. Heillä on mahdolli-
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suus osallistua koulutyön suunnitteluun ja toteutukseen sekä koulussa tehtävään päätöksentekoon yhdessä koulun henkilöstön kanssa. Opettajat tukevat oppilaiden välistä yhteistyötä ja osallisuutta opetustilanteissa ja myös koulun muussa
toiminnassa.
Osallisuuden ja vaikuttamisen toimintatapoja suunnitellaan yhdessä oppilaiden kanssa ja niitä arvioidaan säännöllisesti.
Oppilaiden kuulemisessa sekä osallisuuden edistämisessä käytetään monipuolisesti eri menetelmiä sekä verkkoympäristöä. Koulussa toimii oppilaskunnan hallitus ja muita oppilaiden osallisuusryhmiä.
<A2011>Koulussa toimii vihreä oppilaskunta, jonka hallituksen jäseninä toimivat äänestyksellä valitut oppilaat, yksi kultakin luokalta. Oppilaskunnan hallituksen tehtävänä on toimia oppilaskunnan yhteisöllisyyden vahvistajana ja välittää
oppilaskunnan mielipiteitä ja ehdotuksia koulun toiminnan kehittämiseksi koulun toimivalle johdolle. Oppilaskunnan
hallitus on mukana myös niin opetussuunnitelma- kuin vuosittaisessa toimintasuunnitelmatyöskentelyssä. Oppilaiden
palautetta ja kannanottoja varten on olemassa aloitelaatikko ja sähköisesti palautetta voi lähettää wilma-järjestelmän
kautta. Oppilaat osallistuvat opetuksen, arvioinnin ja luokan toiminnan suunnitteluun antamiensa itsearviointien ja
kurssipalautteiden kautta.
Oppilaskuntatoiminnan tärkeä tavoite on demokratiakasvatuksen antaminen oppilaille. Tässä keskeistä on se, että opilaat osaavat käyttää demokraattisia vaikutuskanavia.
Koulussa on myös tukioppilastoimintaa, joka tähtää ennen muuta koulutulokkaiden sopeutumisen ja erilaisten yhteisten
tilaisuuksien järjestämiseen. Osin vaaleilla valitut tukioppilaat ovat mukana esittelemässä koulua vanhempainilloissa ja
kouluun tulevien uusien oppilaiden tutustumistilaisuuksissa. Tukioppilaat voivat olla oppilaiden edustajina mukana
suunnittelemassa ja järjestämässä koulun yhteisiä tilaisuuksia, kuten avointen ovien päiviä, urheilupäiviä ja erilaisia koulun juhlia.

2.5. Yhteistyö nivelvaiheissa
Oppilas tarvitsee ohjausta ja tukea erityisesti eri siirtymävaiheissa ja valintatilanteissa perusopetuksen alkaessa, perusopetuksen aikana ja siirryttäessä toiselle asteelle. Tavoitteena on vahvistaa oppilaan eheän ja yhtenäisen oppimispolun
rakentumista sekä tukea yhtenäisen perusopetuksen toteutumista.
Onnistuneen yhteistyön edellytyksenä on alueellisen yhteistyön rakenteiden ja käytäntöjen luominen koulujen kesken
yhtenäisen perusopetuksen tavoitteiden mukaisesti yhteistyössä kotien kanssa. Alueen koulut tekevät yhteistyötä oppilaan ohjautumisessa oman alueen lähikouluun koulupolun eri nivelvaiheissa. Oppilaiden opiskelun tukeminen edellyttää
hyvää tiedonkulkua ja yhteistyötä koulujen ja opettajien kesken. Lähettävän koulun tehtävänä on huolehtia siitä, että
vastaanottava koulu saa riittävästi tietoa oppilaan osaamisesta ja edistymisestä sekä toteutuneista opiskelujärjestelyistä
ja tuen tarpeesta.
Moniammatillisen yhteistyön merkitys korostuu koulutuksen nivelvaiheissa, valmistavassa opetuksessa ja erityistä tukea
tarvitsevien oppilaiden kohdalla sekä oppilaan siirtyessä yleisopetuksesta erityisopetukseen tai erityisopetuksesta yleisopetukseen.
Päättövaiheessa oppilasta opettavien opettajien ja opinto-ohjaajien erityisenä tehtävänä on ohjata oppilasta jatkoopintoihin sekä kehittää valmiuksia toimia yhteiskunnassa ja työelämässä.
<A2011> Nivelvaiheen yhteistyön tärkeä tavoite on varmistaa katkeamaton koulupolku varhaiskasvatuksesta toisen
asteen koulutukseen asti. Keinoja tähän pääsemiseksi ovat yhteistyö alakoulujen kanssa sekä toisen asteen
oppilaitosten kanssa.
Koulumme tekee alakoulujen kanssa alueellista rehtoriyhteistyötä. Koulumme ja alueen alakoulujen opettajien,
tarvittavien oppilashuollon henkilöiden ja rehtoreiden kesken pidetään nivelvaiheen palavereja. Apollon Yhteiskoulun ja
alakoulujen opettajat ja oppilaat vierailevat toistensa kouluissa ja oppilaskunnat tekevät yhteistyötä. Koulussamme
vietettävään jokasykyiseen avoimien ovien päivään kutsutaan alakoulujen oppilaita vanhempineen ja opettajia.
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Kuudesluokkalaisten vanhemmille järjestetään vanhempainilta.
Toisen asteen oppilaitokseen siirtyessä koulu pyrkii siihen, että oppilaan koulupolku ei pääty peruskoulun oppimäärän
suorittamiseen. Tämän varmistamiseksi teemme yhteistyötä toisen asteen oppilaitosten ja kaupungin muiden
toimijoiden, esim. tulevaisuustiskin kanssa.
2.6. Esi- ja alkuopetuksen yhteistyö
Oppilaitoksessamme ei järjestetä esi- tai alkuopetusta.
2.7. Kodin ja koulun yhteistyö
Kodin ja koulun yhteistyön tavoitteena on tukea oppilaan terveen kasvun ja oppimisen edellytyksiä, turvallisuutta ja
koko kouluyhteisön hyvinvointia. Opetus ja kasvatus järjestetään yhteistyössä kotien ja huoltajien kanssa siten, että
jokainen oppilas saa oman kehitystasonsa ja tarpeidensa mukaista opetusta, ohjausta ja tukea. Onnistunut yhteistyö
perustuu avoimeen, tasavertaiseen ja luottamukselliseen vuorovaikutukseen. Huoltajilla on ensisijainen vastuu lapsensa
kasvatuksesta ja siitä, että oppilas suorittaa oppivelvollisuutensa. Koulun tehtävänä on tukea oppilaan kasvua ja oppimista kouluyhteisön jäsenenä.
Koululla on aktiivinen ja aloitteellinen rooli yhteistyön rakentamisessa ja vastuu siitä, että huoltajat saavat riittävästi
tietoa oppilaan opiskeluun, kasvuun ja hyvinvointiin liittyvistä asioista, opetussuunnitelmasta, koulun toiminnasta ja
käytettävistä tukitoimista. Erilaisia yhteistyömuotoja kehitetään koko perusopetuksen ajan ja koulu tarjoaa mahdollisuuden huoltajien keskinäiseen vuorovaikutukseen ja sitä kautta vertaistukeen. Tieto- ja viestintätekniikkaa käytetään
tiedottamisessa ja yhteydenpidossa huoltajien kanssa.
Huoltajien kanssa tehtävällä yhteistyöllä on keskeinen merkitys oppilaiden opintojen tukemisessa. Yhteistyö korostuu
erityisesti valintatilanteissa ja koulutuksen nivelvaiheissa sekä erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden ja maahanmuuttajataustaisten oppilaiden opintojen tukemisessa. Koulu huolehtii siitä, että huoltajilla on mahdollisuus osallistua koulun
kasvatustyön ja kodin ja koulun yhteistyön tavoitteiden asettamiseen, suunnitteluun ja arviointiin yhdessä koulun henkilökunnan ja oppilaiden kanssa. Koulun henkilöstö, oppilaat ja huoltajat seuraavat ja arvioivat yhdessä kodin ja koulun
yhteistyön tavoitteiden ja toimintamallien toteutumista ja tarkoituksenmukaisuutta.
Kodin ja koulun yhteistyön tavoitteena on vahvistaa oppilaiden kiinnittymistä koululuun. Oppilaan läsnäoloa koulussa
seurataan yhdessä kotien kanssa ja luvattomiin poissaoloihin puututaan välittömästi
<A2011> Kodin ja koulun yhteistyön keskeiset toimintatavat ovat:
vanhempainillat, avointen ovien päivät, vanhempainvartit aloittaville oppilaille, koulun vuosittaiset ja vaihtuvat juhlat ja
muut tapahtumat, wilman ja muiden medioiden päivittäinen käyttö sekä tarvittaessa järjestettävät oppilasneuvottelut.
Yhteistyön toteutumista seurataan toimintakertomuksessa.
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 vähimmäistuntimääristä perusopetuksen sisällä. Helsingissä
on lisäksi määritelty toisen ja kuudennen luokan jälkeiset vähimmäistuntikertymät.
Vuosiluokittainen tuntijako päätetään koulukohtaisessa opetussuunnitelmassa valtioneuvoston asetuksen ja Helsingin
peruskoulujen yhteisen tuntijaon pohjalta.
Oppilaan vuosiluokittaiset vähimmäistuntimäärät ovat:
vuosiluokilla 1-2
vähintään 19 vuosiviikkotuntia
vuosiluokilla 3-4
vähintään 23 vuosiviikkotuntia
vuosiluokilla 5-6
vähintään 24 vuosiviikkotuntia
vuosiluokilla 7-9
vähintään 30 vuosiviikkotuntia
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Taito- ja taideaineiden välyksen kokonaistuntikertymästä (12 vvt) on sijoitettu yksi vuosiviikkotunti vuosiluokille 7-9.
Tunti tulee käyttää opetussuunnitelman perusteissa määriteltävien aihekokonaisuuksien, erityisesti viestintä- ja ilmaisukasvatuksen toteuttamiseen oppiaineiden välisenä yhteistyönä.
Uusi tuntijako otetaan käyttöön portaittain uuden opetussuunnitelman kanssa.

Apollon Yhteiskoulun tuntijako
Aine

7 lk

8 lk

9 lk

yht.

Äidinkieli ja kirjallisuus

3

3

3

9

A-kieli

2

3

3

8

B-kieli

2

2

2

6

Matematiikka

3

3

4

10

Biologia ja maantieto

2

2

3

7

Fysiikka ja kemia

2

3

2

7

0,6

1,4

1

3

Uskonto/elämänkatsomustieto

1

1

1

3

Historia ja yhteiskuntaoppi

1

3

3

7

Musiikki

1

0

0

1

Kuvataide

2

0

0

2

Käsityö

3

0

0

3

Liikunta

2

2

2

6

Taito- ja taideainevälys

0

1

0

1

Kotitalous

3

0

0

3

0,4

0,6

1

2

Valinnaiset aineet

2

5

5

12

Yht.

30

30

30

90

Vapaaehtoinen A-kieli

2

3

3

8

Terveystieto

Oppilaanohjaus

Kuvataide- ja musiikkipainotteisilla luokilla kyseisten aineiden lisätunnit ovat seuraavasti:
7. lk 2 h, 8. lk 3 h ja 9. lk 3 h, yhteensä 8 h. Painotukseen käytetyt tunnit vähentävät vastaavasti valinnaisaineiden tuntimääriä.
3.2 Kieliohjelma
Helsingin peruskouluissa A-kielen opetus aloitetaan kolmannelta vuosiluokalta. Vapaaehtoisen A - kielen opetus aloitetaan neljänneltä vuosiluokalta. Vapaaehtoisen A-kielen opetuksessa tulee saavuttaa kuudennen vuosiluokan loppuun
mennessä sama taso kuin kolmannelta luokalta alkavassa A-kielessä.
Jokainen peruskoulua käyvä oppilas aloittaa englannin opiskelun joko A-kielenä tai vapaaehtoisena A-kielenä. Tämä
merkitsee, että niiden oppilaiden, jotka valitsevat kolmannelta vuosiluokalta alkavaksi A-kieleksi jonkin muun kuin eng-
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lannin kielen, tulee ottaa opinto-ohjelmaansa neljänneltä luokalta alkavana A-kielenä englanti.
Vieraskielistä opetusta ja kielikylpyopetusta antavilla luokilla koulun opetuskielen mukaisen äidinkielen ja kirjallisuuden
vähimmäistuntimäärät ovat vuosiluokittain seuraavat:
1-2, yhteensä vähintään 4 vuosiviikkotuntia
3-6, yhteensä vähintään 16 vuosiviikkotuntia
7-9, yhteensä vähintään 9 vuosiviikkotuntia
Uuden kieliohjelman mukainen opetus alkaa 1.8.2004.
Apollon Yhteiskoulun kielitarjonta on seuraava:
A1-kielet:
A2-kielet:
B1-kieli:
B2-kielet:

englanti, ruotsi, saksa
englanti, ruotsi, saksa
ruotsi
ranska, saksa

A1- ja A2-kieliä opetetaan samoissa opetusryhmissä.
3.3. Koulun painotukset
Apollon Yhteiskoulussa painotettuina aineina opiskellaan kuvataidetta ja musiikkia.
3.4. Oppilaaksiotto
Ensisijaiset oppilaaksioton yleiset periaatteet
Oppilaalla on ensisijainen oikeus käydä sitä koulua, jonka lautakunnan vahvistamalla oppilaaksiottoalueella hän asuu.
Kaikilla ulkokuntalaisilla oppilailla, jotka asuvat Helsingissä, on oikeus päästä Helsingin kaupungin järjestämään perusopetukseen.
Yhtäläinen oikeus oman oppilaaksiottoalueen kouluun on myös koulunsa vuotta ennen oppivelvollisuusikää 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 perusopetukseen.

Toissijaiset oppilaaksioton yleiset periaatteet
Jos koulussa on tilaa ensisijaisen oppilaaksioton jälkeen, voidaan jäljellä olevat paikat täyttää toissijaisessa oppilaaksiotossa yhdenvertaisin valintaperustein.
Toissijaisessa perusopetuslain 28§:n 2 momenttiin perustuvassa oppilaaksiotossa noudatetaan alla lueteltuja periaatteita
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-

Helsingin omissa kouluissa järjestettyyn perusopetukseen otetaan ensisijaisesti Helsingissä asuvia lapsia. Periaatetta
noudatetaan kaikessa toissijaisessa oppilaaksiotossa.
Harvinaisten kolmannelta vuosiluokalta alkavien A-kielten ja B- englannin opetuksen perusteella kouluun hakeutuvalla oppilaalla on oikeus päästä lähimpään tarkoituksenmukaiseen kouluun.

Suomenkielisten peruskoulujen oppilaaksioton yhteiset toissijaiset valintaperusteet
Jos koulussa on tilaa ensisijaisen ja toissijaisen yleisen periaatteen oppilaaksi oton jälkeen, noudatetaan Helsingin suomenkielisten peruskoulujen yhteisiä toissijaisia oppilaaksioton valintaperusteita seuraavassa järjestyksessä:
1. Sisaruus; oppilaalla on sisaruksia kyseisessä koulussa
2. a) Jatkuvuus esiopetuksesta, poikkeuksena starttiluokkien oppilaat; täsmennetään alueellisessa esi- ja alkuopetuksen yhteistoimintasuunnitelmassa.
b) Nimettyjen lähialueen ala-asteen koulujen oppilaat; täsmennetään koulun opetussuunnitelmassa
3. Terveys-, päivähoito-, maahanmuuttaja- tai lastensuojeluviranomaisen lausunto
4. Koulumatkaan liittyvät tekijät
5. 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 koulun luokka-asteet 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 muuttuisi joksikin toiseksi Helsingin kaupungin peruskouluksi.
Jos lukuvuonna 1998–1999 tai myöhemmin Helsingin kaupungin peruskouluun oppilaaksi tulleen oppilaan asuinpaikka muuttuu Helsingin kaupungin ulkopuolelle, oppilaan koulunkäyntioikeus Helsingin kaupungin peruskoulussa
päättyy viimeistään sen lukuvuoden lopussa, jolloin oppilas on muuttanut Helsingin ulkopuolelle.
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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 tarvitsemia tukitoimia, osoitetaan oppilaalle sellainen koulu, jossa nämä palvelut ovat saatavilla.
Oppilaaksiotto erityisluokalle tapahtuu huoltajan hakemuksesta ja asiantuntijalausuntojen perusteella.
Soveltuvuuskokeiden käyttö
Vuosiluokat 3 – 9
Opetuslautakunnan suomenkielinen jaosto on päättänyt soveltuvuuskokeiden käyttämisen periaatteista ja soveltuvuuskoeluokkien verkosta 28.1.2003 ja 1.6.2004
-

Soveltuvuuskoe voi liittyä perusopetuslain 11§:ssä mainittuihin oppiaineisiin tai ko. oppiaineista muodostettuihin
oppiainekokonaisuuksiin, joissa Helsingissä nykyisin tarjotaan painotettua opetusta sekä lisäksi tanssiin.
Opetussuunnitelmatyön yhteydessä tarkennetaan painotettuun opetukseen ja soveltuvuuskokeisiin liittyvät valintakriteerit, opetukseen käytettävä vähimmäistuntimäärä sekä yhteiset kunnalliset opetussuunnitelman linjaukset, joita
tarkennetaan koulukohtaisesti.

-

Oppilas voi Helsingissä hakeutua soveltuvuuskoeluokalle asuinpaikasta riippumatta. Oppilaan oman koulun tehtävänä on ohjata oppilasta hakeutumaan lähimpään, haluttua painotusta tarjoavaan kouluun. Oppilas otetaan huomioon kaikkien ao. painotusta tarjoavien koulujen oppilaaksiotossa.

-

Soveltuvuuskokeella arvioidaan oppilaan taipumusta taipumuksia ja motivaatiota kyseisen oppiaineen syventävään
opiskeluun. Kokeiden päätarkoituksena ei ole mitata aiemmin opittua.

-

Soveltuvuuskokeet laaditaan opetusviraston ja soveltuvuuskoetta käyttävien koulujen yhteistyönä.

-

Samaa painotusta tarjoavat koulut käyttävät samaa soveltuvuuskoetta.

-

Soveltuvuuskoeluokkien verkko on päätetty opetuslautakunnan suomenkielisen jaoston kokouksessa 1.6.2004. Päätös astuu voimaan lukuvuodesta 2005 – 06.

Apollon Yhteiskoulussa noudatetaan musiikin ja kuvataiteen painotetuille luokille oppilaaksiotossa Helsingin kaupungin
soveltuvuuskoeohjeita.
3.5. Muut opetuksen järjestämiseen liittyvät päätökset
Apollon Yhteiskoulussa noudatetaan 5-jaksojärjestelmää. Kurssit opiskellaan pääsääntöisesti hajautetusti.
4. Ohjauksen järjestäminen
4.1. Ohjaustoiminta
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Jokaisella oppilaalla on oikeus ohjaukseen jokaisena koulupäivänä. Oppilaanohjaus muodostaa koko perusopetuksen
ajan kestävän jatkumon. Ohjauksesta huolehtivat yhteistyössä opettajat ja oppilaanohjaajat sekä muu oppilaan kanssa
perusopetuksessa ja nivelvaiheissa toimiva henkilöstö. Ohjauksessa korostuu oppilaan kohtaaminen sekä tukeminen
ottaen huomioon hänen elämismaailmansa ja kokemuksensa. Ohjaustilanteissa pyritään erilaisin vuorovaikutuksellisin
keinoin dialogiseen oppilaan kohtaamiseen.
Ohjausta annetaan kaikkien oppiaineiden opetuksessa, valinnoissa, oppilaanohjauksessa sekä koulun muun toiminnan
yhteydessä. Tässä hyödynnetään kaikkien opettajien osaamista ja aineenhallintaa. Eri oppiaineiden ja aihekokonaisuuksien opetus liittää opiskelun tuottamat tiedot ja taidot käytännön työelämän vaatimuksiin ja mahdollisuuksiin.
Ohjauksen tavoitteena on tukea oppilaan kasvua sekä kehitystä, oppimaan oppimisen taitojen kehittymistä ja opiskeluun liittyvien valintojen tekemistä. Ohjauksella tuetaan oppilaan oman identiteetin kasvua, vahvuuksia, oman osaamisen tunnistamista, myönteistä minäkuvaa ja taitoa ohjata omaa toimintaa. Ohjauksella vahvistetaan oppilaan osallisuutta sekä kannustetaan vastuunottoon ja rakentavaan toimintaan yhteisössä.
Perusopetuksen aikana oppilaalle annetaan ohjausta valintamahdollisuuksista sekä valintojen merkityksestä jatkoopintoihin, oppilaan tulevaisuuteen ja työelämään sijoittumiseen. Päättövaiheen ohjauksessa oppilaan koko perusopetuksen ajan koulutukseen ja työelämään liittyneet asiat syventyvät päätöksentekoprosessiin. Ohjauksella tuetaan nuoren päätöksentekotaitojen kehittymistä oman tulevaisuuden suunnittelussa ja oman identiteetin mukaisen tehtävän
löytymistä työelämässä sekä yhteiskunnassa. Ohjausta annetaan luokkaopetuksena, henkilökohtaisena ja pienryhmäohjauksena sekä verkko-ohjauksena.
Jokaisen opettajan tehtävänä on ohjata oppilasta koulunkäynnissä, opiskelutaidoissa, eri oppiaineiden opiskelussa ja
siten ehkäistä ennalta opintoihin liittyvien ongelmien syntymistä. Yhteistyö huoltajien kanssa ja varhainen tuki ovat keskeisiä koko perusopetuksen ajan.
Tehostetun tuen alkaessa tehtävään oppimissuunnitelmaan kirjataan tarvittaessa myös oppilaan ohjaukseen liittyvät
tavoitteet ja toimenpiteet. Huomiota kiinnitetään oppilaan opiskelutavoissa ja -taidoissa tai yhteistyötilanteissa mahdollisesti ilmeneviin tuen tarpeisiin sekä taitoja vahvistaviin ja opiskelumotivaatiota lisääviin toimintatapoihin ja opiskelun
sisältöihin. Tuetun ohjauksen piirissä oleville oppilaille on erittäin tärkeää päästä harjoittamaan yhteisöllisen toiminnan
taitoja, jolloin kyetään tukemaan oppilaiden kiinnittymistä kouluyhteisöön ja vahvistamaan heidän itsetuntoaan.
Perusopetuksen aikana on tärkeää, että erityisen tuen piirissä olevien oppilaiden kohdalla kouluissa on selkeät rakenteet oppilaan valintojen tukemiseksi. Ohjauksessa tulee huomioida oppilaan kokonaistilanne ja tilanteen kartoittaminen
on hyvä tehdä heti lukuvuoden alettua yhteistyössä huoltajien, oppilashuoltohenkilöstön ja luokanopettajan sekä ohjaajan kanssa.
Oppilaan henkilökohtaisen opetuksen järjestämistä koskevaan suunnitelmaan kirjataan myös jatko-opintojen ohjaukseen liittyviä tavoitteita. Tavoitteiden kirjaaminen tekee ohjauksesta systemaattisempaa ja mahdollistaa esimerkiksi
riittävän määrän tutustumisjaksoja toisen asteen koulutukseen. Tehostettuun ja erityiseen ohjaukseen liittyy vahvasti
yhteistyö TE -toimistojen kanssa mahdollisten koulutuskokeiluiden toteuttamiseksi.
Ohjauksen eettisenä lähtökohtana ovat Helsingin koulujen perusopetuksen arvopohja sekä kodin ja koulun kanssa yhdessä sovitut kasvatukselliset periaatteet.
<A2011> Aineenopettajien ohjaus auttaa oppilasta harjaantumaan yleisissä opiskelutaidoissa sekä löytämään sopivat
keinot tavoitteelliseen oppimiseen. Oppitunneilla käytetään erilaisia opiskelumenetelmiä ja strategioita, jotta monenlaiset oppijat saisivat sopivaa tukea opinnoissaan. Oppilasta tuetaan löytämään vahvuutensa ja heikkoutensa opiskelijana
sekä kannustetaan ottamaan vastuuta omasta oppimisestaan ja arvioimaan omaa työskentelyään. Tällä pyritään myös
vahvistamaan oppilaan osallisuutta ja vastuunottoa yhteisössä. Tarpeen vaatiessa tehdään pedagoginen arvio.
Opinto-ohjaajan antama ohjaus ja informaatio ovat erityisen tärkeitä perusopetuksen päättövaiheessa, jolloin oppilasta
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autetaan ja tuetaan hänen tulevaisuuteen liittyvissä valinnoissaan. Jokaisella oppilaalla on tällöin mahdollisuus henkilökohtaiseen ohjaukseen. Yhteistyö huoltajan kanssa on osa ohjausprosessia.
Oppimisen esteet ja oppimisvaikeudet pyritään tunnistamaan ajoissa. Oppilaat, joilla on opiskeluun liittyviä erityisvaikeuksia tai jotka ovat vaarassa jäädä koulutuksen ulkopuolelle perusopetuksen jälkeen, ohjataan oppilashuollon, tukiopetuksen, osa-aikaisen erityisopetuksen tai erityisopetuksen piiriin. Koulussamme on oma erityisopetuksen tiiminsä, jossa
reagoidaan nopeasti, jos tuen tarvetta ilmenee. Se myös varmistaa alakoulusta tulevien oppilaiden tuen jatkumisen
kitkatta nivelvaiheessa. Aineenopettajat ja luokanvalvojat ilmoittavat tiimille hylätyt arvosanat sekä huolensa oppilaan
opintojen edistymisestä sekä runsaista poissaoloista.
Ohjauksen tavoitteiden toteutumisesta kertovat päättötodistuksen saaminen ja jatko-opintoihin ohjautuminen.
Ohjaukseen osallistuvat opinto-ohjaajan lisäksi luokanvalvojat, aineenopettajat ja oppilashuoltohenkilöstö.
Ohjauksen työnjako:
Koulun johto
luo ohjauksen toimintamahdollisuudet/ -edellytykset
tukee ohjauksen suunnittelua ja yhteistyötä eri toimijoiden kesken
järjestää ohjaukseen riittävät voimavarat ja varmistaa, että oppilaiden oikeus henkilökohtaiseen ohjaukseen on
taattu
järjestää tarvittavan tiedotuksen yhteistyössä opinto-ohjaajan kanssa päättöarviointiin ja jatkoopiskelumahdollisuuksiin sekä yhteisvalintaan vaikuttavista asioista oppilaiden huoltajille
osallistuu ohjaushenkilöstön ja huoltajien kanssa niiden opiskelijoiden ohjaukseen, joilla on erityisiä vaikeuksia
oppimisessa ja huolestuttavia vaikeuksia suorittaa perusopetus
osallistuu oppilashuoltoryhmän työhön
koordinoi perusopetuksen nivelvaiheiden tiedottamisen sekä yhteistyön
mahdollistaa kodin ja koulun yhteistyön järjestämisen
kehittää TET-jaksoja sekä oppilaille että opettajille
ehkäisee ja puuttuu koulukiusaamiseen
tiedottaa oppilashuoltoryhmän työstä opettajakunnalle
Opinto-ohjaaja
on päävastuussa opinto-ohjauksen suunnittelusta ja toteuttamisesta
pitää opinto-ohjauksen oppitunnit voimassa olevan ops:n mukaan
antaa yksilö- ja ryhmäohjausta
osallistuu koulun oppilashuoltoon
ohjaa ja tukee oppilaita koulutuksen nivelvaiheissa
seuraa ja tarvittaessa ohjaa ja tukee oppilaiden koulunkäyntiä yhteistyössä luokanvalvojien, aineenopettajien ja
oppilashuoltoon kuuluvien henkilöiden kanssa
ottaa tarvittaessa yhteyttä oppilaan huoltajaan
on vastuussa valinnaisaineista yhdessä rehtorin kanssa
suunnittelee ja järjestää TET-jaksot
tekee yhteistyötä muiden oppilaitosten ja työelämän edustajien kanssa
ohjaa oppilaita tarkoituksenmukaiseen jatko-opiskelu- ja uranvalintaan
Luokanvalvoja
on luokalleen lähin aikuinen, jonka puoleen oppilaat voivat kääntyä
tekee yhteistyötä huoltajien kanssa
luo luokkaansa myönteistä yhteishenkeä ja tekee koulun ja sen toiminnan tutuksi oppilailleen
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päivittää osaamistaan koulutusjärjestelmästä ja toisen asteen opinnoista
seuraa oppilaan koulunkäyntiä yhdessä aineenopettajien kanssa
puuttuu ja ehkäisee koulunkäyntiin liittyviä ongelmia
huolehtii, että oppilaiden poissaolot tulevat selvitetyiksi
huolehtii koulun asioiden tiedottamisesta oppilaille ja tarvittaessa koteihin
tekee yhteistyötä rehtorin, opinto-ohjaajan, erityisopettajan ja oppilashuoltohenkilöstön kanssa luokkaansa tai
yksittäiseen oppilaaseen liittyvissä ongelmissa
laatii oppimissuunnitelman tai HOJKS:n yhteistyössä oppilaan, huoltajien, luokanopettajan, aineenopettajien ja
tarvittaessa muiden asiantuntijoiden kanssa
osallistuu tarvittaessa oppilashuoltoryhmän kokouksiin
voi antaa luvan enintään kolmen päivän poissaoloon
Aineenopettaja
huolehtii oman oppiaineensa oppimisen sekä opiskelutekniikan ohjaamisesta ja monipuolisesta opetuksesta
huolehtii oman oppiaineen kohdalla, että opiskeltavaan aineeseen kuuluu kokonaisuuksia, jotka liittävät
oppiaineen antamat tiedot ja taidot työelämän mahdollisuuksiin
informoi luokanvalvojaa ja opinto-ohjaajaa oppilaan opintomenestymisen muutoksista
merkitsee poissaolot ja muut merkinnät Wilmaan
tekee yhteistyötä luokanvalvojan, erityisopettajan ja oppilashuoltoryhmän kanssa
Erityisopettaja
antaa osa-aikaista erityisopetusta oppilaalle, jolla on lieviä oppimis-, keskittymis-, ja/tai sopeutumisvaikeuksia ja
joka tarvitsee erityistä tukea oppimisvalmiuksiensa parantamiseen
antaa samanaikaisopetusta aineenopettajan kanssa yleisopetuksen ryhmässä
opettaa oppimääristä vapautettua oppilasta
tiedottaa luokanvalvojaa oppilaan opetuksen erityisjärjestelyistä
seuraa erityisopetukseen siirretyn opiskelutilannetta, antaa henkilökohtaista ohjausta ja tarvittaessa opetusta
osallistuu koulun oppilashuoltoryhmän työhön
Oppilashuoltohenkilöstö ja muu henkilökunta
tukee ja toteuttaa koulun kasvatustavoitteita
osallistuu koulun sisäiseen kasvatustyöhön
tiedottaa havaitsemistaan työympäristöön ja oppilaiden käyttäytymiseen liittyvistä epäkohdista niistä
vastaavalle henkilölle
vastaa toimenkuvansa mukaan koulutyön sujumisesta
Oppilaat
luovat iloista ja kannustavaa ilmapiiriä oppilaiden kesken
tukioppilas tukee 7.-luokkalaisten sopeutumista uudenlaiseen koulutyöhön ja ympäristöön
oppilaskunta ja oppilaskunnan hallitus ottavat vastuuta yhteisten asioiden hoidosta omassa kouluyhteisössä.
4.2. Työelämään tutustuminen (TET)
TET eli työelämään tutustuminen on yksi työelämän ja koulun yhteistyömuodoista ja keskeinen osa peruskoulun jakamaa työelämätietoutta. TET- jakson tavoitteena on parantaa oppilaan työelämän tuntemusta ja arvostusta. TET- jaksolla
nuoret saavat käytännössä nähdä, kuulla ja kokea, millaista on työskennellä erilaisissa ammateissa ja erilaisissa työympäristöissä. Omakohtaiset työelämän kokemukset tukevat oppilaan jatko-opintoihin hakeutumista ja niihin liittyviä va-
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lintoja. Työelämään tutustuminen voi toteutua eri tavoin, mm. työelämän ja yhteiskunnan eri osa-alueiden edustajien
vierailut oppitunneilla, työpaikkakäynnit, erilaiset yhteistyöprojektit ja oppilaiden sekä opettajien TET – jaksot.
Työelämään tutustuminen on pedagoginen prosessi, jossa nuori saa mahdollisuuden kokea, millaista on tehdä työtä
työntekijänä, tai yrittäjänä. TET voidaan prosessina liittää opetussuunnitelman aihekokonaisuuksiin, oppiaineisiin ja
nuoren kiinnostuksesta lähteviin aiheisiin ja näin luoda jatkuvuutta ja mielekkyyttä TET – harjoitteluun.
<A2011>Työelämään tutustumisen tavoitteena on saada kokemuksia työelämästä sekä siellä vaadittavista taidoista ja
valmiuksista. Tavoitteena on, että oppilas ottaa vastuuta omasta toiminnastaan työelämässä.
Työelämään tutustuminen (TET) toteutuu koulun ulkopuolella 8.-luokkalaisille viikon ja 9. -luokkalaisille kahden viikon
pituisissa jaksoissa. 7. -luokkalaisten työharjoittelu tapahtuu koulun ruokalassa, missä työskennellään pareittain lukuvuoden aikana päivä kerrallaan.
Eri oppiaineiden puitteissa tapahtuvat opintokäynnit ja asiantuntijavierailut ovat myös osa ohjaustoimintaa ja työelämään tutustumista. Useisiin oppiaineisiin voidaan sisällyttää opintokokonaisuuksia, jotka yhdistävät opiskeltavan aineen
tiedot työelämän vaatimuksiin.

5. Oppimisen ja kasvun edistäminen
Helsingissä opetuksen ja oppilaan tuen toteuttamisen lähtökohtana on jokaisen oppilaan oikeus omista lähtökohdistaan,
osana yhteisöä onnistua oppimisessa, kehittyä oppijana sekä kasvaa ja sivistyä ihmisenä.
Opetuksen suunnittelussa ja järjestämisessä otetaan huomioon se, että oppilaiden tarve tukeen vaihtelee. Pääpaino on
oppimisen esteiden ja oppimisvaikeuksien varhaisessa tunnistamisessa. Oppilaan saama tuki on joustavaa, pitkäjänteistä
ja suunnitelmallista sekä oppilaan tarpeen mukaan muuttuvaa ja sen lähtökohtana on oppilaan kokonaistilanne. Tuen
jatkumiseen kiinnitetään erityisesti huomiota lapsen siirtyessä päivähoidosta esiopetukseen ja esiopetuksesta perusopetukseen sekä oppilaan siirtyessä perusopetuksesta toiselle asteelle tai perusopetuksessa koulusta toiseen.
<A2011> Apollon yleiset opetusjärjestelyt
Oppiminen on tiedonhankinnan lisäksi myös oppimista työskentelemään kaikkien kanssa vaihtelevissa oppimisympäristöissä. Kun oppimistapahtumasta muodostuu myönteinen kokemus, luodaan pohja koko eliniän kestävälle oppimiselle.
Mahdollisista oppimisen esteistä osa tulee ilmi oppilaan siirtyessä kouluasteelta toiselle hänen mukanaan seuraavissa
asiakirjoissa. Luokanvalvojan ja vanhempien välisissä kohtaamisissa kartoitetaan oppilaan opiskeluhistoriaa, vahvuuksia
ja kehitystarpeita. Opettajat kiinnittävät huomiota esiin tuleviin oppimisen vaikeuksiin ja reagoivat niihin mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Tällaisissa tapauksissa hyödynnetään koulun moniammatillista osaamista.
Toimivalla yleisopetuksella ja moniammatillisella yhteistyöllä tunnistetaan oppilaan erilaiset tuen tarpeet. Oppilaan yksilöllinen huomioiminen mahdollistaa oppimisen edistymisen seuraamisen ja ongelmien varhaisen havaitsemisen. Kun
tuen tarve on havaittu, tuen muodot suunnitellaan koulun moniammatillisena yhteistyönä yhdessä huoltajien kanssa.
Tarvittaessa tukea haetaan koulun ulkopuolelta.
Oppilaalle laaditaan arvioidun yleisen, erityisen ja tehostetun tuen mukaiset pedagogiset asiakirjat.
5.1. Yleinen tuki
Helsingissä yleinen tuki on kaikkien oppijoiden oppimisen ja hyvinvoinnin edistämistä. Tämä tarkoittaa oppimisympäristön yleisiä järjestelyjä ja monipuolisia sekä vaihtelevia työtapoja, jotka mahdollistavat kaikkien oppijoiden kasvun ja
kehittymisen omien mahdollisuuksien haltuunottoon. Hyvä, toimiva ja laadukas perusopetus mahdollistaa kaikkien oppilaiden oppimisen ja kasvun. Erityistä huomiota kiinnitetään koulun toimintakulttuurin ja -ympäristön kehittämiseen.
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Keskeistä on vuorovaikutteisen ilmapiirin luominen ja edistäminen kouluyhteisössä siten, että kaikki tulevat kohdatuksi
ja kuulluksi sekä voivat osallistua toimintakulttuurin ja -ympäristön luomiseen ja kehittämiseen.
<A2011> Opettajat käyttävät monipuolista didaktista osaamistaan ja vaihtelevia työskentelytapoja jokaisen oppilaan
yksilöllisten tarpeiden huomioimiseksi ja oppimisedellytysten parantamiseksi. Istumapaikkajärjestelyt, luokkatilan rauhoittaminen, selkeät säännöt ja opetuksen rytmittäminen ovat keinoja, joilla tuetaan sekä yksittäisen oppilaan että koko
ryhmän oppimista ja kasvua. Lyhytaikainen tuen tarve huomioidaan tarjoamalla tukiopetusta tai eriyttämällä opetusta .
5.2. Tehostettu tuki
Oppilaalle, joka tarvitsee oppimisessaan tai koulunkäynnissään säännöllistä tukea tai samanaikaisesti useita tukimuotoja, annetaan tehostettua tukea. Tehostetun tuen aikana voidaan käyttää kaikkia perusopetuksen yhteisiä optusjärjestelyjä ja tukimuotoja, lukuun ottamatta erityisen tuen päätökseen perusteella annettavaa kokoaikaista erityisopetusta.
Oppilashuollon osuutta oppilaan hyvinvoinnin edistäjänä ja ylläpitäjänä vahvistetaan.
Tehostettu tuki perustuu moniammatilliseen pedagogiseen arvioon. Tehostettua tukea annetaan silloin, kun yleinen tuki
ei riitä. Tehostettu tuki on suunnitelmallista ja luonteeltaan pitkäjänteisempää tukea kuin yleinen tuki. Tehostettua tukea saavalle oppilaalle laaditaan aina oppimissuunnitelma.
Tehostettu tuki on oppilaan tarpeista lähtevää, suunniteltua, ennaltaehkäisevää ja sitä arvioidaan säännöllisesti. Tehostetun tuen avulla tuetaan oppilaan oppimista ja koulunkäyntiä ja tuen tehtävänä on ehkäistä ongelmien kasvamista,
monimuotoistumista ja kasautumista.
<A2011> Aloite tehostetun tuen tarpeen arvioimiseksi ja prosessin käynnistämiseksi voi tulla koulun opettajalta tai oppilashuoltohenkilöltä, oppilaan huoltajalta tai oppilaalta itseltään. Esiin tulleet tapaukset käsitellään oppilashuoltoryhmässä tai erityisopetustiimissä, joissa tehdään päätöksiä siitä, ohjataanko oppilas tehostetun tuen piiriin vai riittääkö yleinen
tuki. Jos oppilaan todetaan tarvitsevan jatkuvaa tukea tai samanaikaisesti useita tukimuotoja, hänelle annetaan tehostettua tukea. Tällöin tehdään pedagoginen arvio, jonka pohjalta laaditaan oppimissuunnitelma.
Oppimissuunnitelmassa mainitaan, saako oppilas tukiopetusta, samanaikaisopetusta, tehdäänkö oppimisympäristöjärjestelyjä, miten opetusta eriytetään tai annetaanko osa-aikaista erityisopetusta.
5.2.1. Pedagoginen arvio
Tehostetun tuen aloittaminen perustuu pedagogiseen arvioon. Pedagogisessa arviossa kuvataan
oppilaan oppimisen ja koulunkäynnin tilanne kokonaisuutena
oppilaan saama yleinen tuki ja arvio sen vaikutuksista
oppilaan oppimisvalmiudet sekä oppimiseen ja koulunkäyntiin liittyvät erityistarpeet
arvio siitä, millaisilla pedagogisilla, oppimisympäristöön liittyvillä, oppilashuollollisilla tai muilla tukijärjestelyillä oppilasta tulisi tukea
Helsingissä pedagoginen arvio on yksi Oppilaan oppimisen ja kasvun - asiakirjasalkun pedagogisista asiakirjoista.
Pedagogisen arvion laativat oppilaan opettaja tai opettajat yhdessä. Tarvittaessa käytetään myös muita asiantuntijoita.
Pedagoginen arvio tehdään yhteistyössä oppilaan ja huoltajan kanssa. Pedagogisen arvion laatimissa hyödynnetään
oppilaalle mahdollisesti osana yleistä tukea laadittua oppimissuunnitelma. Mikäli oppilaalla on kuntoutussuunnitelma,
myös sitä voidaan hyödyntää huoltajan luvalla.
Tehostetun tuen aloittaminen, se miten tuki järjestetään sekä tuen tarpeen arvioiminen jatkossa käsitellään Helsingissä
pedagogiseen arvioon perustuen moniammatillisesti pääsääntöisesti oppilashuoltoryhmässä. Jos käsittelyssä päädytään
oppimisen tuen tehostamiseen, tehostettu tuki suunnitellaan ja kirjataan oppimissuunnitelmaan.
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5.2.2. Oppimissuunnitelma
Oppimissuunnitelma on oppilaan opiskelua ja oppimisen tavoitteita koskeva suunnitelma, jonka tehtävänä on tukea
oppilaan kasvua ja kehitystä. Sitä voidaan tarvittaessa käyttää osana yleistä tukea ja sitä tulee käyttää tehostetun tuen
aikana.
Oppimissuunnitelman tavoitteena on turvata oppilaalle hyvät edellytykset edetä opinnoissaan. Suunnitelma lisää opettajien tietoisuutta oppilaan tilanteesta, on käytännön työvälineenä opettajan oman työn suunnittelulle ja opettajien
keskinäiselle sekä kodin kanssa tehtävällä yhteistyölle. Oppimissuunnitelmasta huoltaja saa itselleen tietoa ja voi siten
paremmin tukea lastaan. Suunnitelman tarkoituksena on myös, että oppilas oppii vähitellen ottamaan vastuuta opiskelustaan ja saa oppimiseensa enemmän tavoitteellisuutta. Suunnitelma antaa pohjan oppilaan edistymisen arvioinnille.
Tehostettua tukea varten tehtävä oppimissuunnitelma perustuu pedagogisessa arviossa tuotettuun tietoon ja on osa
pedagogisista asiakirjoista muodostuvaa Oppilaan oppimisen ja kasvun -asiakirjasalkkua Oppimissuunnitelman laativat
opettajat yhteistyössä oppilaan ja huoltajan kanssa. Laatimiseen osallistuvat tarvittaessa myös muut asiantuntijat kuten
erityisopettajat, opinto-ohjaaja ja oppilashuoltohenkilöstö. Oppilas osallistuu oman oppimissuunnitelman tekemiseen
ikäkautensa edellytysten mukaan.
Suunnitelma kirjataan koulujen käytössä olevalle yhteiselle lomakkeelle ja suunnitelman laadinnassa hyödynnetään
oppilaalle mahdollisesti osana yleistä tukea laadittua oppimissuunnitelmaa sekä pedagogista arviota ja sen yhteydessä
kerättyä tietoa. Mikäli oppilaalle on laadittu kuntoutussuunnitelma, myös sitä voidaan hyödyntää huoltajan luvalla. Ensimmäisen luokan oppilaiden oppimissuunnitelma voi rakentua lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelman pohjalle.
Oppimissuunnitelmassa ei kuvata oppilaan henkilökohtaisia ominaisuuksia. Oppimissuunnitelmaan ei voi hakea muutosta valittamalla eikä muilla muutoksenhakukeinoilla.
Jos vuosiluokallisesti etenevässä opetusryhmässä oleva oppilas opiskelee oman opinto-ohjelman mukaan, hänelle laaditaan aina oppimissuunnitelma. Oppimissuunnitelmassa kuvataan oppilaan opinto-ohjelma, ohjelman toteuttamiseksi
tarvittavat opetusjärjestelyt ja se, miten opiskelun etenemistä seurataan.
Perusopetuksen 7-9 vuosiluokkien oppilas voidaan ottaa joustavan perusopetuksen toimintaan, minkä jälkeen hänelle
tulee laatia oppimissuunnitelma. Oppimissuunnitelma sisältää soveltuvin osin samoja osa-alueita kuin tehostetun tuen
aikana laadittava oppimissuunnitelma. Lisäksi siinä kuvataan oppilaan joustavan perusopetuksen järjestäminen koulussa
ja muissa oppimisympäristöissä.
Valmistavassa opetuksessa jokaiselle oppilaalle laaditaan oma opinto-ohjelma, johon kirjataan oppilaan lähtötaso, henkilökohtaiset oppimistavoitteet ja opiskeltavien oppiaineiden tuntimäärät sekä sisällöt. Opinto-ohjelmassa kuvataan
lisäksi opiskelun etenemisen seuranta ja arvioinnin perusteet. Kun oppilas siirtyy valmistavasta opetuksesta perusopetukseen, hänelle laaditaan oppimissuunnitelma vähintään ensimmäisen lukuvuoden ajaksi.
Vuosiluokkiin sitomattomassa opetuksessa jokaiselle oppilaalle laaditaan oppimissuunnitelma. Oppimissuunnitelmassa
kuvataan oppilaan opinto-ohjelma ja se, miten opiskelun etenemistä seurataan. Vuosiluokkiin sitomattomassa opetuksessa oppilaan opinto-ohjelma muodostuu opintokokonaisuuksista.
Oppilaan siirtyessä toiseen kouluun tai oppilaitokseen oppimissuunnitelma siirtyy oppilaan mukana huoltajan luvalla.
Erityistä tukea saavan oppilaan henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma (HOJKS) korvaa oppimissuunnitelman.

5.3. Erityinen tuki
Jos tehostettu tuki ei riitä, voidaan oppilaalle antaa erityistä tukea. Erityinen tuki järjestetään joko yleisen tai pidennetyn
oppivelvollisuuden piirissä, siten kuin erityisen tuen päätöksessä on määrätty. Erityinen tuki muodostuu erityisen tuen
päätökseen perustuvasta erityisopetuksesta sekä muista perusopetuksen tukimuodoista. Erityisen tuen antamisesta
tehdään kirjallinen päätös, jota tarkistetaan viimeistään kolmannen ja kuudennen vuosiluokan keväällä sekä aina tarvittaessa. Erityisen tuen päätös edellyttää Helsingissä aina pedagogisen selvityksen laatimista. Erityisen tuen päätöksen
saaneelle oppilaalle laaditaan henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma eli HOJKS, joka on osa
Oppilaan oppimisen ja kasvun-asiakirjasalkkua.
Erityisen tuen päätös voidaan tehdä ennen esi- tai perusopetuksen alkamista
taikka esi- tai perusopetuksen aikana ilman oppimisen tehostettua tukea, jos psykologisen tai lääketieteellisen arvion
perusteella ilmenee, että oppilaan opetusta ei vamman, sairauden, kehityksessä viivästymisen tai tunne-elämän häiriön

17

taikka muun vastaavan erityisen syyn vuoksi voida antaa muuten. Jos erityisen tuen päätös tehdään perusopetuksen
aikana ilman tehostetun tuen antamista, se perustuu oppilaan tilanteessa tapahtuneeseen äkilliseen muutokseen esimerkiksi onnettomuuden tai sairauden jälkeen. Oppimäärän yksilöllistäminen edellyttää erityisen tuen päätöstä.
Erityisen tuen tarkistamista varten oppilaasta tehdään uusi pedagoginen selvitys. Mikäli tarpeen todetaan jatkuvan,
erityisen tuen jatkamisesta tehdään päätös. Mikäli katsotaan, että oppilas ei enää tarvitse erityistä tukea, tehdään päätös tuen lopettamisesta. Tällöin oppilas saa tehostettua tukea ja hänelle laaditaan oppimissuunnitelma.
Erityisestä tuen päätös on hallintopäätös, josta päättää opetustoimen johtosäännössä ja niistä seuraavissa delegointisäännöksissä määritelty viranomainen.

5.3.1. Pedagoginen selvitys
Ennen erityistä tukea koskevan päätöksen tekemistä opetuksen järjestäjän on kuultava oppilasta ja tämän huoltajaa tai
laillista edustajaa sekä tehtävä oppilaasta pedagoginen selvitys. Pedagoginen selvitys on osa Helsingin Oppilaan oppimisen ja kasvun -asiakirjasalkkua. Pedagogisessa selvityksessä oppilaan opetuksesta vastaavat opettajat tekevät selvityksen oppilaan oppimisen etenemisestä ja moniammatillisena oppilashuollon yhteistyönä tehdään selvitys oppilaan saamasta tehostetusta tuesta ja oppilaan kokonaistilanteesta. Pedagoginen selvitys kirjataan koulujen käytössä olevalle
yhteiselle lomakkeelle. Pedagoginen selvitys käsitellään moniammatillisesti pääsääntöisesti oppilashuoltoryhmässä.
Pedagogisen selvityksen lisäksi erityisen tuen päätöksen valmistelemiseksi tulee tarvittaessa hankkia muita lausuntoja,
kuten psykologinen tai lääketieteellinen lausunto tai vastaava sosiaalinen selvitys. Pedagogisen selvityksen laatimisessa
hyödynnetään oppilaalle aiemmin laadittuja Oppilaan oppimisen ja kasvun -asiakirjasalkun osia; pedagogista arviota ja
oppilaan oppimissuunnitelmaa. Mikäli oppilaalla on kuntoutussuunnitelma, myös sitä hyödynnetään huoltajan luvalla.
5.3.2. HOJKS
Oppilaalle, jolle on tehty päätös erityisestä tuesta, laaditaan henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma (HOJKS). HOJKSista ei tehdä hallintopäätöstä, vaan se on pedagoginen asiakirja. Suunnitelma laaditaan koulussa
tehostetussa tuessa laaditun oppimissuunnitelman ja pedagogisen selvityksen pohjalta osaksi Oppilaan oppimisen ja
kasvun - asiakirjasalkkua. Mikäli oppilaalle on laadittu kuntoutussuunnitelma, myös sitä hyödynnetään huoltajan luvalla.
Suunnitelma kirjataan koulujen käytössä olevalle yhteiselle lomakkeelle.
Oppilaan opettajat laativat suunnitelman yhteistyössä oppilaan ja huoltajan kanssa, ellei siihen ole ilmeistä estettä. Tarvittavilta osin se valmistellaan moniammatillisena yhteistyönä.
Henkilökohtaisen opetuksen järjestämistä koskevan suunnitelman tehtävänä on tukea pitkäjänteisesti oppilaan yksilöllistä oppimis- ja kasvuprosessia. HOJKS on oppilaan oppimiseen ja koulunkäyntiin liittyvä tavoitesuunnitelma sekä suunnitelma opetuksen sisällöistä, pedagogisista menetelmistä ja muista tarvittavista tukitoimista. Henkilökohtaisessa opetuksen järjestämistä koskevassa suunnitelmassa ei kuvata oppilaan henkilökohtaisia ominaisuuksia. HOJKS-asiakirjassa
on huoltajan antamat yksilöidyt tiedonsiirtoluvat.
HOJKSiin ei voi hakea muutosta valittamalla eikä muilla muutoksenhakukeinoilla. Suunnitelma tulee tarkistaa tarvittaessa, kuitenkin vähintään kerran lukuvuodessa, oppilaan tarpeiden mukaiseksi. Kun oppilaan erityisen tuen tarve päättyy
ja hän saa tehostettua tukea, hänelle laaditaan oppimissuunnitelma.
Oppilaan siirtyessä toiseen kouluun tai oppilaitokseen suunnitelma siirtyy huoltajan luvalla vastaanottavaan kouluun.
Suunnitelman tiedot ovat lähtökohta uusien opetusjärjestelyjen toteuttamiseksi.
5.4. Opetuksen järjestäminen
Opiskelun kannalta olennaisinta on että resurssien käyttö ja suunnittelu on pedagogisesti tarkoituksenmukaista ja käytetään vaihtelevia toimintatapoja sekä -menetelmiä.
5.4.1. Yhteiset opetusjärjestelyt
Yhteisiin opetusjärjestelyihin kuuluvat oppimisympäristöjärjestelyt, yhteisöllinen toimintakulttuuri, vaihtelevat ja moni-
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puoliset opetusmenetelmät ja työtavat. Näiden lisäksi yhteisillä opetusjärjestelyillä tarkoitetaan samanaikaisopetusta,
joustavia opetusjärjestelyjä, tukiopetusta ja osa-aikaista erityisopetusta, joihin kaikilla oppilailla on mahdollisuus riippumatta oppimiseen ja kasvuun liittyvän tuen tarpeesta. Koulussamme toteutetaan samanaikaisopetusta siten, että osa
ryhmästä työskentelee laaja-alaisen erityisopettajan kanssa ja osa luokassa aineenopettajan kanssa.
Yhteisöllisen opettamisen keskeisiä toimintamalleja ovat samanaikaisopetus ja joustavat ryhmittelyt. Samanaikaisopetus
perustuu yhdessä asetettuihin päämääriin sekä jaettuun vastuuseen. Opetusta suunnitellaan, toteutetaan ja arvioidaan
yhdessä. Keskeistä on yhteistyö- ja kommunikaatiotaitojen kehittäminen kohti yhteisöllisempää työtapaa.
Oppilaiden tavat oppia vaihtelevat ja he tarvitsevat erilaisia opetusjärjestelyjä oppimiseensa. Joustava ryhmittely mahdollistaa oppilaiden erilaisten ja yksilöllisten tarpeiden huomioimisen osana ryhmää, jolloin jokaisella on mahdollisuus
hyvään oppimisympäristöön ja myönteiseen oppimiskokemukseen. Joustavilla ryhmittelyillä voidaan tukea sosiaalisia
suhteita, sosiaalisia verkostoja ja koko koulun yhteisöllisyyttä.
<A2011> Oppimisen edistymistä seurataan jatkuvasti tuntisuoritusten, kokeiden ja itsearviointien avulla. Laaja-alaisilla
erityisopettajilla on mahdollisuus toteuttaa samanaikaisopetusta erillisen suunnitelman mukaan.
Aito kohtaaminen, havainnoiminen ja läsnäolo ovat keinoja, joilla oppilaan tuen tarve huomataan ajoissa.
5.4.1.1. Tukiopetus
Tukiopetus on oppimisen ja koulunkäynnin tilapäistä, lyhytaikaista tukea. Se perustuu opettajan tekemään arvioon oppilaan oppimisesta ja mahdollisesta tuen tarpeesta.
Oppilaalla on oikeus saada tukiopetusta heti tuen tarpeen ilmetessä. Koulutyö suunnitellaan siten, että oppilailla on
tukiopetusta tarvitessaan mahdollisuus osallistua siihen niin usein ja laajasti kuin on tarpeen. Aloitteen tukiopetuksen
antamisesta tekee ensisijassa opettaja. Aloite voi tulla myös oppilaalta itseltään tai huoltajalta.
Tukiopetuksen tavoitteena on vahvistaa perustaitojen ja - tavoitteiden saavuttamista, ennaltaehkäistä oppimisvaikeuksien muodostumista, tukea oppimaan oppimistaitoja ja vahvistaa myönteistä minäkuvaa oppijana.
Tukiopetus voidaan järjestää esim. samanaikaisopetuksena oppitunnilla, pienryhmässä tai yksilöllisesti oppituntien aikana tai niiden ulkopuolella. Erilaisia joustavia ryhmittelyjä voidaan käyttää tukiopetuksen toteuttamiseksi oppituntien
aikana. Tukiopetuksessa käytetään oppilaiden yksilölliset tarpeet huomioiden monipuolisia menetelmiä ja materiaaleja.
Tukiopetusta annetaan osana yleistä, tehostettua ja erityistä tukea.
Tukiopetuksen määrä, tavoitteet sekä tuloksellisuuden arviointi kirjataan mahdolliseen pedagogiseen arvioon, oppimissuunnitelmaan, pedagogiseen selvitykseen ja/tai HOJKS.iin. Tukiopetuksen toteuttamistavoista ja merkityksestä koulunkäynnille annetaan tietoa huoltajille.
<A2011> Kotien kanssa tehtävä yhteistyö on kuvattu kohdassa 2.7. Kodin ja koulun yhteistyö. Tukiopetuksen järjestäminen, työnjako ja yhteistyö kuvataan koulun toimintasuunnitelmassa.
5.4.1.2. Osa-aikainen erityisopetus
Oppilailla, joilla on vaikeuksia yksittäisessä oppiaineessa, keskittymisessä, sosiaalisissa - tai opiskelutaidoissa tai koulunkäynnissään yleensä on oikeus saada osa-aikaista erityisopetusta muun opetuksen yhteydessä.
Osa-aikaista erityisopetusta annetaan samanaikaisopetuksena, pienryhmässä tai yksilöopetuksena. Osa-aikaisen erityisopetuksen tuki kohdennetaan oppilaan tarpeen ja ryhmän tarpeen mukaan pedagogisesti tarkoituksenmukaisesti. Osaaikaisen erityisopetuksen tavoitteet ja sisällöt niveltyvät oppilaan muuhun opetukseen ja tukevat oppimisvalmiuksien,
oppimaan oppimistaitojen ja myönteisten strategioiden kehitystä. Opetuksessa käytetään monipuolisia työtapoja ja
menetelmiä huomioiden oppilaan ja ryhmän tarpeet. Opetus suunnitellaan ja arvioidaan yhteistyössä opettajien ja tarvittaessa oppilashuollon palveluista vastaavien kanssa.
Osa-aikaista erityisopetusta annetaan osana yleistä, tehostettua ja erityistä tukea. Oppilas voi erityisen tuen aikana saada osa-aikaista erityisopetusta riippumatta siitä opiskeleeko hän yleisopetuksen ryhmässä vai erityisryhmässä.
Osa-aikaisen erityisopetuksen tavoitteista ja menetelmistä annetaan tietoa huoltajille. Osa-aikaisen erityisopetuksen
järjestäminen, tavoitteet ja arviointi kirjataan pedagogiseen arvioon, oppimissuunnitelmaan, pedagogiseen selvitykseen
ja/tai HOJKSiin.
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<A2011> Osa-aikainen erityisopetus on osa joko yleistä tai tehostettua tukea. Osa-aikaisen erityisopetuksen tarve arvioidaan moniammatillisena yhteistyönä oppilashuollon ja opettajien kesken. Aloite tehostetun tuen tarpeen arvioimiseksi ja prosessin käynnistämiseksi voi tulla koulun opettajalta tai oppilashuoltohenkilöltä, oppilaan huoltajalta tai oppilaalta itseltään. Arvioimisen lähtökohtana on oppilaan yksilöllinen etu ja pedagoginen tarkoituksenmukaisuus. Jos oppilaan
todetaan tarvitsevan jatkuvaa tukea tai samanaikaisesti useita tukimuotoja, hänelle annetaan tehostettua tukea: tukiopetusta, oppimisympäristöjärjestelyjä, opetuksen eriyttämistä, pienryhmäopetusta tai osa-aikaista erityisopetusta.
5.4.4. Erityisopetus
Erityisopetus on erityisen tuen keskeinen pedagoginen osa-alue ja sen tehtävänä on tarjota oikea-aikaista ja oikein painottunutta tukea oppilaan oppimiseen. Erityinen tuki muodostuu erityisopetuksesta ja muusta oppilaan tarvitsemasta
perusopetuslain mukaan annettavasta tuesta. Tällaista tukea voi olla esim. oppilashuollollinen yhteistyö. Erityisopetus
järjestetään oppilaan etu ja opetuksen järjestämisedellytykset huomioon ottaen joko muun opetuksen yhteydessä, osittain tai kokonaan erityisluokalla, tai muussa soveltuvassa paikassa. Erityisopetuksessa voidaan poiketa oppiaineista ja
niitä koskevasta valtakunnallisesta tuntijaosta sen mukaan, kun erityistä tukea koskevassa päätöksessä määrätään. Opetusryhmiä muodostettaessa tulee ottaa huomioon, että kaikki oppilaat voivat saavuttaa opetussuunnitelmassa asetetut
tavoitteet. Opetusryhmien muodostamisesta säädetään tarkemmin perusopetuslaissa. Erityisopetusta suunnitellaan ja
toteutetaan yhteistyössä kodin ja koulun sekä moniammatillisen verkoston kanssa. Oppilas voi tarvittaessa saada erityistä tukea myös muiden hallintokuntien, kuten sosiaali- ja/tai terveystoimen toimesta järjestettynä.
Erityisopetuksessa opiskelevalla erityisen tuen päätöksen saaneelle oppilaalle laaditaan henkilökohtainen opetuksen
järjestämistä koskeva suunnitelma eli HOJKS, joka on osa Helsingin Oppilaan oppimisen ja kasvun-asiakirjasalkkua.
HOJKS on käytännön opetustyötä ohjaava pedagoginen asiakirja, johon merkitään kaikki sekä oppilaan opetuksen järjestämisen että oppimisen kannalta olennaiset seikat, tavoitteet ja sisällöt, opetusmenetelmien ja oppimisympäristön kuvaukset jne. kuten luvussa 5.3.2 on ohjeistettu.
<A2011> Erityisopetuksen suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa ovat keskeisiä vuosittaiset HOJKS-palaverit, oppilasneuvottelut, päivittäinen kodin ja koulun yhteydenpito wilman ja puhelimen kautta. Lisäksi tärkeää on yhteistyö
moniammatillisen ja koulun ulkopuolisen verkoston kanssa. Opetuksen järjestämisen pohjana käytetään tehtyjä HOJKSeja sekä mahdollisesti oppiainekohtaisesti tehtyjä yksilöllistettyjä opetussuunnitelmia. Arvioinnissa otetaan huomioon
yksilöllisesti asetetut oppimistavoitteet.
5.4.4.1. Oppiaineen oppimäärän yksilöllistäminen ja opetuksesta vapauttaminen
Oppilasta tulee tukea siten, että hänen on mahdollista saavuttaa yleisen oppimäärän mukaiset tavoitteet kaikissa oppiaineissa. Oppiaineen oppimäärän yksilöllistämistä voidaan harkita silloin, jos oppilas ei kykene saavuttamaan ko. oppiaineen vähimmäistavoitteita saamastaan tuesta huolimatta. Oppilaan opiskelua voidaan tukea keskittymällä oppiaineen
ydinsisältöihin eriyttämisellä ja muilla oppimisen tuen muodoilla. Näitä tuen muotoja on käytettävä riittävän pitkään,
että voidaan luotettavasti arvioida niiden vaikuttavuutta.
Yhden tai useamman oppiaineen oppimäärä voidaan yksilöllistää, jos oppiaineen ydinsisältöjen saavuttaminen hyväksytysti ei tuesta huolimatta ole oppilaalle mahdollista. Kieli- ja kulttuuritausta, poissaolot, motivaation puute tai esimerkiksi puutteellinen opiskelutekniikka eivät sellaisenaan voi olla syynä
oppimäärän yksilöllistämiseen. Alkuopetuksessa sekä psyykkisistä syistä tapahtuvaan yksilöllistämiseen tulee olla erityisen painavat perusteet.
Oppimäärän yksilöllistämisestä määrätään erityisen tuen päätöksessä. Päätös edellyttää aina psykologin lausuntoa. Ennen erityisen tuen päätöstä tehdään pedagoginen selvitys, joka sisältää arvion oppilaan erityisen tuen sekä mahdollisten
oppiaineiden yksilöllistämisen tarpeista.
Oppimäärän yksilöllistäminen on ensisijainen vaihtoehto ennen oppilaan vapauttamista oppimäärän suorittamisesta.
Vapauttamiseen oppimäärän opiskelusta tulee olla erityisen painavat syyt. Vapauttamisesta tehdään perusopetuslain 18
§:ssä tarkoitettu hallintopäätös. Pidennetyn oppivelvollisuuden oppilas voidaan vapauttaa oppiaineen opiskelusta erityisen tuen päätöksessä. Oppilaalle, joka on muutoin kuin tilapäisesti vapautettu jonkin aineen opiskelusta, tulee järjestää
vastaavasti muuta opetusta tai ohjattua toimintaa.
Erityisen tuen päätöksen jälkeen oppilaalle laaditaan henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma
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(HOJKS), jossa määritellään tavoitteet oppiainekohtaisesti tai oppiainekokonaisuuksittain. Koulukohtaisesti voidaan
määritellä oppiainekokonaisuuksia.
5.4.4.2. Pidennetty oppivelvollisuus
Jos perusopetukselle säädettyjä tavoitteita ei lapsen vammaisuuden tai sairauden vuoksi ilmeisesti ole mahdollista saavuttaa yhdeksässä vuodessa, alkaa oppivelvollisuus vuotta 1 momentissa säädettyä aikaisemmin ja kestää 11 vuotta
(POL 25 § 2. mom.). Pidennetty oppivelvollisuus on tarpeen, kun kognitiivinen kehitys on huomattavasti keskimääräistä
hitaampaa (kehitysvammaisuus) tai kun aistivamma, liikuntavamma tai kontaktihäiriö on niin vaikea, ettei lapsi sen takia
suoriudu oppivelvollisuudesta yhdeksässä vuodessa. Somaattisesti pitkäaikaissairaat oppilaat voidaan tarvittaessa ottaa
pidennettyyn oppivelvollisuuteen Oppilaat joilla on vaikea-asteinen kielellinen erityisvaikeus, käyvät koulua Helsingissä
yleensä pidennetyn oppivelvollisuuden luokissa.
Pidennetyssä oppivelvollisuudessa oppilaalla on mahdollisuus kahteen esiopetusvuoteen. Pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä olevien oppilaiden esiopetus järjestetään yleensä niin, että lapsi aloittaa päivähoidon esiopetuksessa sinä
vuonna, kun hän täyttää viisi vuotta. Kuusivuotiaana lapsi on oppivelvollinen, jolloin toinen esiopetusvuosi järjestetään
opetustoimen erityisluokassa. Poikkeuksena tästä on niiden aisti- ja liikuntavammaisten lasten esiopetus, jotka aloittavat perusopinnot yleisopetuksessa. Tällaisen lapsen toinenkin esiopetusvuosi järjestetään päivähoidossa. Jos lapsi aloittaa pidennettyyn oppivelvollisuuteen kuuluvan esiopetuksen sinä vuonna, kun hän täyttää kuusi vuotta ja opiskelee
esiopetuksessa kaksi vuotta, hän aloittaa perusopetuksen vuotta säädettyä myöhemmin eli sinä vuonna, kun hän täyttää 8 vuotta. Tällöin oppilaan koulun rehtori tekee päätöksen perusopetuksen myöhemmästä aloittamisesta.
Pidennetyn oppivelvollisuuden oppilaalle tehdään erityisen tuen päätös, jossa päätetään opiskeleeko oppilas oppiaineittain yleisin tai yksilöllisin oppimäärin, oppiainekokonaisuuksittain, toiminta-alueittain ja vapautetaanko oppilas jokin
oppiaineen opiskelusta kokonaan. Erityisen tuen päätöksen jälkeen oppilaalle laaditaan henkilökohtainen opetuksen
järjestämistä koskeva suunnitelma (HOJKS), jossa määritellään tavoitteet oppiainekohtaisesti tai oppiainekokonaisuuksittain. Koulukohtaisesti voidaan määritellä oppiainekokonaisuuksia.
5.4.4.3. Toiminta-alueittain opiskelu
Vaikeimmin kehitysvammaisten oppilaiden tai muulla tavoin vammaisten tai vakavasti sairaiden opetus voidaan järjestää oppiainejaon sijasta toiminta-alueittain. Opetuksen järjestämisestä oppiainejaon sijasta toiminta-alueittain päätetään erityisen tuen päätöksessä. Opetussuunnitelmaan kuuluvat toiminta-alueet ovat motoriset taidot, kieli ja kommunikaatio, sosiaaliset taidot, päivittäisten toimintojen taidot ja kognitiiviset taidot. Toiminta-alueitten opiskelun tavoitteet, sisällöt, seuranta ja arviointi määritellään oppilaan henkilökohtaisessa opetuksen järjestämistä koskevassa suunnitelmassa.

6. Hyvinvointi ja oppimisympäristön turvallisuus
6.1. Oppilashuolto on oppilaan hyvinvoinnin turvaamista
Oppilashuolto on oppilaan hyvän oppimisen, hyvän psyykkisen ja fyysisen terveyden sekä sosiaalisen hyvinvoinnin edistämistä ja ylläpitämistä sekä niiden edellytyksiä lisäävää toimintaa. Oppilashuolto toimii osana kouluyhteisöä ja kehittää
hyvinvointia tukevaa oppimisympäristöä ja vahvistaa koulun yhteisöllistä toimintatapaa sekä myönteistä vuorovaikutusta. Tavoitteena on luoda terve, turvallinen ja hyvinvoiva kouluyhteisö, jossa on välittävä ja kannustava vuorovaikutuksen
ja huolenpidon ilmapiiri. Koulun arjessa otetaan huomioon koko kouluyhteisön, ryhmien ja oppilaiden hyvinvointiin,
kasvuun, kehitykseen ja terveyteen liittyvät tarpeet. Oppilaitten hyvinvoinnista huolehtiminen on jokaisen koulussa
työskentelevän tehtävä.
Oppilashuoltotyötä ohjaavat luottamuksellisuus, arvostava suhtautuminen oppilaaseen ja huoltajaan sekä heidän osallisuutensa tukeminen. Koulun oppilashuoltotyötä toteutetaan yhteistyössä huoltajien kanssa ja sen menettelytavoista
annetaan tietoa oppilaalle ja huoltajalle.
Oppilashuoltoon sisältyvät opetuksen järjestäjän hyväksymän opetussuunnitelman mukainen oppilashuolto sekä oppi-
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lashuollon palvelut, jotka ovat koulukuraattori- ja psykologitoiminta sekä kansanterveyslaissa tarkoitettu kouluterveydenhuolto. Jokaisessa koulussa toimii moniammatillinen oppilashuoltoryhmä, joka koordinoi koulun oppilashuoltotyötä.
Oppilashuoltoa toteutetaan yhteistyössä eri hallintokuntien kanssa. Oppilaan tarvitseman tuen suunnittelu tapahtuu
oppilashuollon moniammatillisena yhteistyönä.
Oppilashuollon palveluita ovat koulukuraattorin, koulupsykologin sekä kouluterveydenhuollon asiakastyö. Mikäli koulun
antama tuki ei riitä, ohjataan koulun ulkopuolisiin palveluihin. Tilanteissa, joissa oppilaan kasvu ja kehitys voivat vaarantua kasvuympäristössä olevien riskitekijöiden vuoksi, tehdään lastensuojelulain edellyttämää yhteistyötä lastensuojeluviranomaisten kanssa. Koulun kaikkia toimijoita koskee ilmoitusvelvollisuus lastensuojelutarpeen selvittämiseksi.
Oppilashuoltotyötä toteutetaan yhteistyössä eri hallintokuntien kanssa. Helsingin sosiaali- ja terveydenhuollon tehtäviä
hoitavien viranomaisten kanssa sovitaan yhteistyön yleisistä periaatteista ja rakenteista, käytännön toiminnan järjestämisestä, keskinäisestä työnjaosta ja vastuista.
Oppilashuoltotyötä kehitetään, seurataan ja arvioidaan koko kouluyhteisön ja yksittäisten ryhmien sekä oppilaiden tasolla. Koulussa tarkennetaan vuosittain toimintasuunnitelmassa sekä kouluyhteisön ja luokkien hyvinvoinnin edistämiseen että oppilaan tukemiseen ja hänen asioidensa käsittelyyn liittyvät periaatteet ja toimintatavat.
Koulun toimintasuunnitelmassa kuvataan koulukuraattorin ja koulupsykologin asiakkaaksi ohjauksen prosessit sekä se,
miten oppilaita ohjataan tarvittaessa koulun ulkopuolisiin palveluihin.
<A2011> Oppilashuoltotyö Apollon Yhteiskoulussa on koulun koko henkilöstölle kuuluvaa arjen hyvinvointityötä. Koulu
tiedottaa oppilashuoltotyöstä huoltajille ja oppilaille koulutiedotteessa, koulun kotisivuilla ja vanhempainilloissa sekä
tarvittaessa yksilökohtaisesti.
Kouluterveydenhuolto
Kouluterveydenhuollon tavoitteena on turvata jokaiselle lapselle/nuorelle hänen edellytystensä mukainen, mahdollisimman terve kasvu ja kehitys, juurruttaa koululaisiin terveyttä edistävät elämäntavat ja luoda perusta aikuisiän terveydelle ja hyvinvoinnille.
Kouluterveydenhuollon ensisijaiset työntekijät ovat koululääkäri ja kouluterveydenhoitaja. Siihen osallistuu tarvittaessa
terveyskeskuksen muita erityistyöntekijöitä (esim. fysioterapeutti, ravitsemusterapeutti) sekä erikoissairaanhoidon poliklinikat
Määräaikaistarkastukset ja seulontatutkimukset mahdollistavat ongelmien varhaisen löytämisen ja nopean puuttumisen. Oppilaan henkilökohtaisessa tapaamisessa on aina myös terveyskasvatuksellinen näkökulma. Tapaamisessa voidaan
keskittyä aiheisiin, mitkä ovat kyseiselle oppilaalle tärkeitä ja ajankohtaisia.
Tärkeää on myös riskiryhmien varhainen löytäminen ja tehostetun terveydenhuollon suuntaaminen heille.
Kouluterveydenhuolto toimii tiiviissä yhteistyössä koulun ja muun oppilashuollon henkilöstön, kodin, muun terveydenhuollon sekä erityispalveluiden kanssa.
Koulukuraattorin ja koulupsykologin asiakkaaksi ohjautuminen voi tapahtua joko oppilaan tai huoltajan yhteydenoton
pohjalta. Koulussa opettaja tai oppilashuoltohenkilöstö voi tehdä aloitteen kuraattori/psykologipalvelujen mukaan liittämisestä oppilaan auttamiseksi.
Osaan koulun ulkopuolista palveluista tarvitaan lähete. Keskeistä oppilaan ohjaamisessa eteenpäin on keskustelu ja
motivointi yhteisen näkemyksen saamiseksi palvelujen tarpeesta.
Koulukuraattori
Koulukuraattorin työtä on lapsen ja nuoren sosiaaliseen ja psyykkiseen hyvinvointiin ja myönteiseen kasvuun tukeminen. Työ on sekä yksilötyötä että oppilasryhmien kanssa työskentelyä. Yhteistyö vanhempien, opettajien ja muiden lapsen tukiverkostoon kuuluvien kanssa on tärkeää tavoitteellisessa tuen suunnittelussa ja toteutumisessa.
Työn ennaltaehkäisevä näkökulma näyttäytyy jokapäiväisenä vuorovaikutteisena prosessina, jossa koulukuraattori on
yksi koulun aikuisyhteisön jäsen.
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Koulupsykologi
Työn lähtökohtana on lapsen ja nuoren psyykkisen terveyden sekä psykososiaalisen hyvinvoinnin turvaaminen. Tärkeimpiä työmuotoja ovat neuvottelut, psykologiset arviot, neuvonta, psykologiset interventiot ja moniammatillinen
yhteistyö niin yksittäisen oppilaan kohdalla kuin myös yleisesti.
Oppilashuoltotoiminnan seurannan ja arvioinnin periaatteena on tukea yksittäisen oppilaan, luokan ja koko kouluyhteisön hyvinvointia. Tähän sisältyvät laadukas opetus, oppilashuoltopalvelujen saatavuus, työrauhan takaaminen ja myönteisen oppimisilmapiirin luominen.
Oppilashuoltoryhmän työtä arvioidaan lukuvuoden päätteeksi pidettävässä kokouksessa. Arvioinnin yhteydessä suunnitellaan tulevan lukuvuoden työskentelyä, jossa otetaan huomioon vuoden aikana ilmenneet kehittämistarpeet.
Koko kouluyhteisöä koskevaa oppilashuoltotyötä seurataan ja arvioidaan vuosittain suoritettavan kyselyn avulla. Oppilashuoltoryhmä suunnittelee ja toteuttaa kyselyn yhdessä johtoryhmän kanssa. Rehtorit ja johtoryhmä poimivat tuloksista kehitettävät asiat ja ottavat ne huomioon jatkotyöskentelyssä.
Koululaissa määritellyt kurinpitorangaistukset, kirjallinen varoitus ja määräaikainen koulusta erottaminen, edellyttävät
opetusjärjestelyistä huolehtimista sekä oppilashuollollista tukea. Määräaikaisen koulusta erottamisen yhteydessä opettaja huolehtii oppilaalle tarvittavat tehtävänannot ja työskentelyohjeet. Kirjallisen varoituksen antamisen yhteydessä
kuulemistilaisuus pyritään järjestämään koululla paikan päällä, jolloin tilaisuudessa paikalla on rehtoreiden lisäksi joku
oppilashuoltoryhmän jäsen.
6.2. Turvallisuuden edistäminen
Oppilaalla on oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön. Tärkeää on sekä fyysinen turvallisuus että turvallisuuden tunne.
Oppilaiden ja koulun henkilökunnan turvallisuus on taattava kaikissa tilanteissa. Oppimisympäristön turvallisuuden edistäminen on osa kouluyhteisön toimintakulttuuria, ja se otetaan huomioon koulun kaikessa toiminnassa.
Oppilashuolto tukee toimintakyvyn säilymistä myös fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista turvallisuutta vaarantavissa tilanteissa. Tällöin huolehditaan oppilaan ja koko yhteisön tarvitsemasta psykososiaalisesta tuesta erilaisissa ongelma-, onnettomuus- ja kriisitilanteissa sekä niiden edellyttämässä jälkihoidossa. Opiskelun esteetöntä sujumista sekä kouluyhteisön turvallisuutta ja viihtyisyyttä varten kouluissa on järjestyssäännöt tai koulussa sovellettavat järjestysmääräykset.
Koululla on suunnitelma oppilaiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä sekä suunnitelma päihteiden
käyttöön liittyvien ongelmatilanteiden ennaltaehkäisemiseksi ja hoitamiseksi. Koulujen turvallisuussuunnitelmassa on
määritelty tapaturmien ehkäiseminen, ensiapu, hoitoonohjaus ja seurannan periaatteet. Oppilaan terveyden- tai sairauden hoitoon tarvittava tuki ja seuranta järjestetään yhteistyössä kouluterveydenhuollon kanssa.
<A2011> Myönteisen ja välittävän ilmapiirin luominen on koulumme keskeinen tavoite. Ongelmatilanteissa jokainen
koulussa työskentelevä aikuinen voi ohjata ja auttaa oppilasta. Haluamme edistää kaikin tavoin oppilaan ja opettajan
välistä positiivista vuorovaikutusta sekä taata kaikille rauhallisen työskentely-ympäristön. Oppilasta ohjataan ottamaan
vastuu omasta opiskelustaan, kunnioittamaan toisten työtä ja hyväksymään kaikki työtovereinaan. Opettaja huomioi
erilaiset oppijat sekä reagoi mahdollisimman varhain oppilaan erilaisiin vaikeuksiin.
Apollon Yhteiskoulussa on yhteisesti sovitut periaatteet ja toimintaohjeet luvattomien poissaolojen ehkäisemiseksi.
Luvattomiin poissaoloihin puututaan välittömästi. Samoin koulussamme on yhteiset periaatteet erilaisissa häiriö- ja
kurinpitotilanteissa toimimisesta. Kouluyhteisömme toimintaa säätelevät ”Apollon kolme tienviittaa” sekä järjestyssäännöt, joiden vastaisesta toiminnasta voi seurata perusopetuslain mukainen rangaistus. Jos opetukseen osallistuminen on evätty oppilaalta, turvataan hänen edistymisensä opinnoissaan kotiin annettavilla tehtävillä.
Kriisitilanteita varten on laadittu erilliset toimintamallit. Oppilaiden suojaamiseksi väkivallalta ja kiusaamiselta käytämme Turun Yliopistossa kehitettyä Kiva-koulu -mallia. Päihteiden käyttöön liittyvien ongelmatilanteiden ratkaisemiseksi
koulussamme on päihdetoimintamalli. Koulussa on myös toimiva kriisivalmiusryhmä. Tarvittavat asiakirjat ovat toimintasuunnitelman liitteenä ja perheille jaettavassa koulutiedotteessa.
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6.3. Henkilötietojen käsittely, salassapito ja tietojen luovuttaminen
Henkilötietojen käsittelyssä lähtökohtana on luottamuksellisuus ja yhteistyö oppilaan ja huoltajan kanssa.
Kun oppilashuoltotyössä käsitellään yksittäistä oppilasta koskevaa asiaa, asian käsittelyyn voivat osallistua ne oppilaan
opetukseen ja oppilashuollon järjestämiseen osallistuvat, joiden tehtäviin oppilaan asian käsittely välittömästi kuuluu.
Oppilashuoltotyöhön osallistuvilla on oikeus saada toisiltaan ja luovuttaa toisilleen sekä oppilaan opettajalle ja perusopetuslain mukaisesta opetuksesta ja toiminnasta vastaavalle viranomaiselle oppilaan opetuksen asianmukaisen järjestämisen edellyttämät välttämättömät tiedot. Luovutettava tieto voi koskea muun muassa sellaista oppilaan sairautta,
joka tulee ottaa opetustilanteissa huomioon. Vaikka tiedon luovuttamiselle olisikin edellä todettu lain tarkoittama peruste, yhteistyön ja luottamuksen rakentamiseksi ja turvaamiseksi pyritään aina ensisijaisesti hankkimaan huoltajan
suostumus salassa pidettävän tiedon luovuttamiseen.
Huoltajan yksilöidyllä kirjallisella suostumuksella voidaan opetuksen järjestämisen kannalta välttämättömiä salassa pidettäviä tietoja pyytää myös muilta tahoilta.
Opetuksen järjestäjällä on oikeus saada maksutta oppilaan opetuksen järjestämiseksi välttämättömät tiedot sosiaali- ja
terveydenhuollon viranomaiselta, muulta sosiaalipalvelujen tai terveydenhuollon palvelujen tuottajalta sekä terveydenhuollon ammattihenkilöltä.
Oppilaan siirtyessä toisen opetuksen järjestäjän perusopetuslain mukaisesti järjestämään opetukseen tai aamu- tai iltapäivätoimintaan, aikaisemman opetuksen järjestäjän on viipymättä toimitettava oppilaan opetuksen järjestämisen kannalta välttämättömät tiedot uudelle opetuksen järjestäjälle. Uudella opetuksen järjestäjällä on myös pyynnöstä oikeus
saada kyseiset tiedot. Oppilaan siirtyessä muuhun kuin perusopetuslain mukaiseen opetukseen tarvitaan tietojen välittämiseen huoltajan suostumus.
<A2011> Apollon Yhteiskoulu noudattaa yllä mainittuja Helsingin kaupungin opetusviraston laatimia siirtymävaiheiden
tiedonsiirtoa koskevia säädöksiä.
7. Perusopetusta tukeva muu toiminta
7.1. Kerhotoiminta
Kerhotoiminta on oppilaille järjestettävää tavoitteellista toimintaa, joka tukee kodin ja koulun kasvatus - ja opetustyötä.
Kerhotoiminta edistää osaltaan tasa-arvon toteutumista tarjoamalla oppilaille mahdollisuuden harrastustoimintaan.
Tavoitteena on tarjota oppilaille mahdollisuus osallistua oman mielenkiinnon mukaiseen toimintaan sekä tukea harrastuneisuutta.
Kerhotoiminnalla tuetaan oppilaiden yhteisöllistä kasvua ja lisätään osallisuutta. Oppilailla on mahdollisuus osallistua
kerhotoiminnan suunnitteluun oman ikäkautensa mukaisesti. Kerhotoiminta voidaan toteuttaa moniammatillisesti yhteistyössä lähikoulujen, kotien ja muiden tahojen kanssa.
Koulun järjestämä kerhotoiminta on oppilaille maksutonta.
Apollon Yhteiskoulussa kerhotoimintaa harkitaan vuosittain mahdollisesti yhteistyössä vanhempainyhdistyksen kanssa.
7.2. Koululaisten aamu – ja iltapäivätoiminta
Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta on perusopetuslain mukaista toimintaa (PoL1136/2003). Kaupunki tarjoaa iltapäivätoimintaa kunnan päättämässä laajuudessa Helsingissä koulua käyvien ensimmäisen ja toisen vuosiluokan oppilaille sekä oppilaille, joille on tehty erityistä tukea koskeva päätös.
Iltapäivätoiminta rakentuu jatkumona varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen kasvatustehtävälle ja sen lähtökohtana ovat
koulun yleiset kasvatuksen ja opetuksen tavoitteet. Toiminnan eettisenä lähtökohtana ovat Helsingin koulujen perusopetuksen arvopohja sekä kodin ja koulun kanssa yhdessä sovitut kasvatukselliset periaatteet.
Tunne-elämää ja sosiaalista kehitystä tuetaan edistämällä lasten yhteistoimintaa. Toiminta toteutetaan niin, että se lisää
lasten onnistumisen kokemuksia ja osallisuutta.
Toiminnan alueellisesta koordinoinnista vastaavat aluekoordinaattorit. He toimivat tiiviissä yhteistyössä koulun henkilö-
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kunnan ja iltapäivätoiminnan palveluntuottajien kanssa.
Toiminnan tavoitteet, sisällöt ja järjestämisen periaatteet on kirjattu kaupungin aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelmaan.
<A2011> Apollon Yhteiskoulussa ei ole koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa.
7.3. Kouluruokailu
Helsingin kouluissa oppilaat saavat kouluruokailussa täysipainoisen aterian, joka on osa oppilaiden päivittäisestä ravinnontarpeesta.
Kouluruokailussa toteutetaan terveys- ja tapakasvatuksen tavoitteita. Oppilaita ohjataan ymmärtämään monipuolisen
ravinnon merkitys terveydelle ja hyvinvoinnille sekä kehittämään ruokailutottumuksiaan ja -tapojaan.
Oppilaat oppivat huolehtimaan itsestään ja tekemään vastuullisia valintoja. Heitä ohjataan käyttäytymään asiallisesti ja
ottamaan toiset huomioon siten, että ruokailutilanteesta muodostuu rauhallinen ja miellyttävä.
Koulu huolehtii ruokailuun liittyvästä kasvatuksesta yhteistyössä kotien kanssa.
<A2011> Apollon Yhteiskoulussa on oma valmistuskeittiö, jossa ruoka valmistetaan. Suurin osa oppilaista ruokailee päivittäin koulun ruokalassa. Opettajat ruokailevat oppilaiden kanssa ja samalla valvovat, opastavat ja neuvovat oppilaita
ruokailutilanteissa sekä puuttuvat heti mahdollisiin ongelmiin yhdessä keittiöhenkilökunnan kanssa. Opettajat valvovat
ruokailuja.
Koulun ruokalista julkaistaan internetsivuilla ja koulutiedotteessa, joka jaetaan oppilaille lukuvuoden alussa. Käytössä on
Apollon oma kuuden viikon kiertävä ruokalista. Koulu tarjoaa erityisruokavalion mukaiset ateriat niitä tarvitseville oppilaille sekä ottaa huomioon eri kulttuurien ja uskontojen edellyttämät vaatimukset ruokavalioissa. Päivittäin on tarjolla
myös lämmin kasvisateria halukkaille. Kouluruokailussa huomioidaan juhlapäivät sekä erilaiset teemapäivät. Välitunneilla, jolloin myydään välipalaa, ruokala toimii oppilaskahvilana.
Ruokalan toiminnasta vastaa emäntä, joka yhdessä kotitalousopettajan kanssa suunnittelee ruokalistat oppilaita ja muuta henkilökuntaa kuultuaan.
Koulussa on laadittu kestävän kehityksen ohjelma, jonka mukaisesti myös ruokalassa syntyvä jäte lajitellaan.
7.4. Koulumatkat
Koulumatka on tärkeä osa oppilaan koulupäivää. Koulu edistää käytettävissään olevin keinoin koulumatkan turvallisuutta. Koulukuljetusta odottavalle oppilaalle järjestetään mahdollisuus ohjattuun toimintaan.
Yhteistyössä kotien kanssa koulu ohjaa oppilaita vastuulliseen ja kohteliaaseen käyttäytymiseen koulumatkoilla. Oppilaita kannustetaan omatoimisuuteen ja ohjataan ymmärtämään liikkumisen merkitys terveydelle.
7.5. 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 tavoitteet. Lisäksi otetaan huomioon oppilaan hoidolliset ja kuntoutukselliset tavoitteet. Avustaminen toteutuu moniammatillisena yhteistyönä.
Oppilaan avustamisen tarve edellyttää monipuolista arviointia ja jatkuvaa seurantaa. Oppilaskohtaiset tavoitteet kirjataan oppimissuunnitelmaan ja henkilökohtaiseen opetuksen järjestämistä koskevaan suunnitelmaan.
Koulunkäyntiavustajatoiminnan järjestämisessä otetaan huomioon esiopetus, erityisluokat, integroidut erityisoppilaat,
valmistavan opetuksen oppilaat, oppilaskohtaiset tarpeet yleisopetuksessa sekä iltapäivätoiminta.
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<A2011> Apollon Yhteiskoulussa on koulunkäyntiavustajia erityisluokalla ja tarvittaessa opetuksen tukena muissa opetustilanteissa.
7.6. Muut tukipalvelut
Perusopetuslain mukaan vammaisella tai muulla erityistä tukea tarvitsevalla oppilaalla on oikeus saada maksutta opetukseen osallistumisen edellyttämät tulkitsemis- ja avustuspalvelut, muut opetus- ja oppilashuoltopalvelut sekä erityiset
apuvälineet.
Oppilaan erityisen tuen päätöksessä mainitut avustus-, apuväline- ja tulkitsemispalvelut tarkentuvat vuosittain oppilaan
tarpeen mukaan. Näistä asioista ohjeistetaan ryhmäkirjeillä ja oppilaan tuki perusopetuksessa –kansiossa.
8. Muu yhteistyö
8.1 Yhteistyö lähiyhteisöjen ja muiden hallintokuntien kanssa.
<A2011> Apollon Yhteiskoulu tekee tiivistä yhteistyötä alueen eri toimijoiden kanssa. Tarkempi kuvaus yhteistyömuodoista ja -kumppaneista on koulun vuosittaisessa toimintasuunnitelmassa.
8.2. Kansainvälinen yhteistyö
<A2011> Apollon Yhteiskoulussa kansainvälisellä yhteistyöllä laajennetaan oppilaiden valmiuksia toimia kansainvälisessä
kanssakäymisessä. Yhteistyöllä lisätään oppilaiden kielen- ja kulttuurintuntemusta sekä oman kulttuuri-identiteetin näkemistä osana kansainvälistä kokonaisuutta. Kansainvälisessä yhteistyössä avarretaan eri kulttuurien tapakulttuurien
tuntemusta. Kansainvälinen yhteistyö toteutetaan erillisinä, koulun vuosittaisessa toimintasuunnitelmassa esiteltyinä
projekteina.
9. Oppilaan arviointi
9.1. 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 oppilaan oppimaan oppimisen taitoja. Oppilaan
arviointi antaa myös tietoa opettajalle opetuksen suunnittelusta 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 osa-alueista, 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 edistymisestä sekä käyttäytymisestä ja työskentelystä.
Vuosiluokkien 1 – 2 oppilaan arviointi on sanallista ja kohdistuu ensisijaisesti oppilaan edistymiseen 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 opinto-ohjelman mukaan opiskelevien erityisopetuksen oppilaiden arviointi voi tarvittaessa olla sanallista myös
kuudennen luokan lukuvuositodistuksessa.
Yhteisten oppiaineiden arvioinnissa käytetään numeroarvostelua viimeistään kahdeksannella vuosiluokalla sekä aiemmin niissä oppiaineissa, joissa oppilas on suorittanut perusopetuksen yhteiset opinnot. Arvioinnin tulee olla monipuolista ja siksi oppilaalle annetaan sanallista arviointipalautetta edistymisestä numeroarvostelun lisäksi koko perusopetuksen
ajan.
Oppilaalle ja hänen huoltajalleen annetaan etukäteen tietoa arvioinnin perusteista sekä pyydettäessä selvitetään jälki-
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käteen, miten niitä on arvioinnissa sovellettu. Arviointipalautetta annetaan oppilaalle ja hänen huoltajalleen riittävästi
lukuvuositodistuksen lisäksi. Arvioinnista päätetään koulun opetussuunnitelmassa.
Valtakunnallisissa opetussuunnitelman perusteissa laaditut kuvaukset oppilaan hyvästä osaamisesta tukevat opettajan
työtä ja ovat arvioinnin pohjana arvioitaessa, miten oppilas on saavuttanut tavoitteet. Numeroarvosana kuvaa osaamisen tasoa. Sanallisella arvioinnilla kuvataan myös oppilaan edistymistä ja oppimisprosessia. Numeroarvostelua käytettäessä hyvän osaamisen kuvaus määrittelee tason arvosanalle kahdeksan (8). Arviointimuodosta riippumatta oppilas saa
lukuvuoden aikana monipuolisesti palautetta edistymisestään ja osaamisestaan.
<A2011> Peruskoulun oppilasarviointi jaetaan arviointiin opintojen aikana suoritettavaan ja päättöarviointiin.
Opintojen aikana suoritettavan arvioinnin tarkoituksena on kannustaa oppilasta parempiin suorituksiin sekä ohjata ja
auttaa häntä käyttämään itsearviointia opiskelunsa tukena.
Arvioinnin tulee tukea oppilasta myönteisellä tavalla koulun perustehtävien mukaisesti. Arvioinnissa otetaan huomioon
sekä oppimistulokset että oppilaan työskentely. Myös oppilaan käyttäytymistä arvioidaan opintojen aikana.
Oppilaille ja huoltajille annetaan tietoa oppilaan edistymisestä, työskentelystä ja käyttäytymisestä wilma-järjestelmän
välityksellä päivittäin, todistuksina, kurssiarviointeina, vapaamuotoisina tiedotteina ja itsearvioinnin yhteydessä. Vanhempainiltojen yhteydessä on mahdollisuus käydä arviointikeskusteluja huoltajien ja opettajien välillä.
Yhteisten oppiaineiden ja valinnaisten aineiden, jotka muodostavat yhtenäisen, vähintään kahden vuosiviikkotunnin
oppimäärän, kurssit arvioidaan numeroin. Oppimäärältään alle kaksi vuosiviikkotuntia käsittävien valinnaisten aineiden
ja tällaisista oppimääristä koostuvien kokonaisuuksien arviointi selvitetään ainekohtaisissa opetussuunnitelmissa.
Syyslukukauden lopussa oppilas saa siihen mennessä suorittamistaan kursseista arvioinnin ja lukuvuoden päättyessä
lukuvuositodistuksen. Lukuvuositodistuksessa ilmenevät kaikkien suoritettujen kurssien arvioinnit ja siinä todetaan vuosiluokalta siirtäminen tai vuosiluokalle jättäminen tai ehdollinen vuosiluokalle jättäminen.
Numeroarvostelussa käytetään asetuksessa ilmoitettua arvosteluasteikkoa. Arviointi pyritään perustamaan monipuoliseen näyttöön ottaen huomioon eri oppiaineitten hyvän osaamisen kuvaukset. Tarkemmat arvioinnin perusteet ovat
oppiaineiden opetussuunnitelmissa.
Arvioinnin perusteista tiedotetaan koulutiedotteessa ja koulun kotisivuilla. Myös aineenopettaja, luokanvalvoja tai opinto-ohjaaja voi tarvittaessa selventää arvioinnin perusteita.
9.2. Oppilaan itsearviointi
Opetuksen yhtenä tehtävänä on luoda edellytyksiä oppilaan itsearviointitaitojen kehittymiselle. Tavoitteena 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 toimimiselle 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 palautetta, jotta hänen itse arviointitaitonsa kehittyvät.
9.3. Työskentelyn arviointi
Työskentelyn arvioinnilla tuetaan oppilaan oppimaan oppimisen taitojen kehittymistä. Työskentelyn arviointi kohdistuu
oppilaan taitoon suunnitella, säädellä, toteuttaa ja arvioida omaa työtään. Vastuullisuus ja yhteistyötaidot ovat myös
osa oppilaan työskentelyn arviointia. Työskentelyn arvioinnin pohjana ovat koulun opetussuunnitelmassa työskentelylle
asetetut yleiset ja oppiainekohtaiset tavoitteet.
Työskentelyn arviointi on aina osa oppiaineen arviointia. Siitä voidaan antaa myös erillinen sanallinen arvio.
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<A2011> Tavoitteena on harjaantua itsenäiseen työskentelyyn ja ryhmätyöskentelyyn, aloitteellisuuteen ja aktiivisuuteen, kuten myös tavoitteellisuuteen ja pitkäjänteisyyteen. Työskentelyn arviointi kohdistuu ensisijaisesti oppimisprosessiin.
Oppilaan työskentelyä voidaan arvioida sanallisesti oppituntien aikana, kirjallisesti wilmassa ja itsearvioinnin yhteydessä
sekä numeroin käyttäytymisen arvioinnin yhteydessä oppiainekohtaisen arvioinnin lisäksi.
9.4. Käyttäytymisen arviointi
Käyttäytymisessä arvioidaan sitä, miten oppilas toimii vuorovaikutuksessa muiden ihmisten ja ympäristön kanssa, arvostaa omaa ja toisten työtä ja noudattaa sääntöjä. Käyttäytymisen arvioinnin pohjana ovat koulun opetussuunnitelmassa
käyttäytymiselle asetetut tavoitteet. Oppilaan käyttäytymistä arvioivat kaikki oppilasta opettavat opettajat.
<A2004> Käyttäytymisen tavoitteet
Muiden huomioonottaminen: Oppilas tervehtii, kiittää, pyytää anteeksi ja kunnioittaa ja arvostaa kaikkia kouluyhteisön
jäseniä. Oppilas on yhteistyökykyinen ja vastuuntuntoinen.
Työn arvostaminen: Oppilaalla on myönteinen suhtautuminen omaan opiskeluun ja muut huomioiva, kannustava asenne kaikkien työskentelyyn. Oppilas huolehtii hänelle annetuista tehtävistä.
Ympäristön huomioonottaminen: Oppilas edistää työrauhaa. Oppilas huolehtii ympäristöstä, fyysisestä opiskeluympäristöstä ja yhteisestä omaisuudesta.
Sääntöjen noudattaminen: Oppilas käy säännöllisesti koulua ja oppilaan ollessa poissa oppitunneilta huoltaja selvittää
poissaolot. Oppilas noudattaa koulun järjestyssääntöjä ja Suomen lakeja.
Oppilaan käyttäytymistä arvioidaan jatkuvasti Wilma-järjestelmässä. Oppilaan käyttäytyminen arvioidaan Apollon Yhteiskoulussa numeroin syksyllä ja keväällä. Päättötodistukseen ei merkitä arvosanaa käyttäytymisestä. Käyttäytymisen
arviointiin ja arvosanan antamiseen todistuksissa osallistuvat kaikki oppilasta opettavat opettajat.
Käytösarvosanat
Arvosana 10: Oppilas täyttää käyttäytymisen tavoitteet esimerkillisesti.
Arvosana 9: Oppilas ei tahallisesti toimi vastoin käytöstavoitteita.
Arvosana 8: Oppilas käyttäytyy yleensä tavoitteiden mukaisesti.
Arvosana 7: Oppilasta joudutaan muistuttamaan käyttäytymisen tavoitteista.
Arvosana 6: Oppilasta joudutaan usein huomauttamaan käytöksestä
Arvosana 5: Oppilas jatkuvasti tahallaan rikkoo käytöstavoitteita
Arvosana 4: Käytös on kouluyhteisöön sopimatonta.
9.5. Tukea tarvitsevan oppilaan arviointi
Oppilaan oppimisvaikeudet otetaan huomioon oppilaan arvioinnissa. Tämä koskee myös oppilaita, joiden vaikeudet ovat
lieviä ja joille ei ole tehty erityisen tuen päätöstä. Arvioitaessa käytetään menetelmiä, joiden avulla oppilas kykenee
mahdollisimman hyvin osoittamaan osaamisensa. Arviointipalaute auttaa oppilasta tunnistamaan omat kehittymistarpeensa.
Jos oppilas opiskelee oppiaineen yleisen oppimäärän mukaisesti, oppilaan suorituksia arvioidaan suhteessa yleisen oppimäärän tavoitteisiin ja kuvauksiin oppilaan hyvästä osaamisesta.
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Jos erityisen tuen päätöksessä päätetään, että oppilas opiskelee yksilöllistetyn oppimäärän mukaan yhdessä tai useammassa oppiaineessa, arvioidaan oppilaan suorituksia henkilökohtaisessa opetuksen järjestämistä koskevassa suunnitelmassa määriteltyihin hänelle yksilöllisesti asetettuihin tavoitteisiin perustuen. Silloin oppilaan osaamista ei arvioida suhteessa opetussuunnitelman perusteissa määriteltyihin hyvän osaamisen kuvauksiin. Yksilöllistettyjen oppimäärien mukaisesti opiskelluissa oppiaineissa voidaan käyttää sanallista arviota kaikilla vuosiluokilla.
Pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä olevan oppilaan arviointi perustuu perusopetuksen yleisiin oppimääriin tai yksilöllistettyihin oppimääriin, sen mukaan mitä oppilaan erityistä tukea koskevassa päätöksessä on päätetty.
9.6. Maahanmuuttajataustaisen oppilaan arviointi
Oppiaineiden arvioinnissa otetaan huomioon oppilaan tausta ja vähitellen kehittyvä suomen kielen taito. Suomen kielen
taitojen mahdollisten puutteiden merkitystä arvioinnissa pyritään vähentämään monipuolisilla, joustavilla ja oppilaan
tilanteeseen sovitetuilla arviointimenetelmillä. Äidinkieli 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.
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 numeroarvosana.
Peruskoulun vuosiluokille 7 – 9 sijoittuvan maahanmuuttajataustaisen oppilaan, joka ei ole opiskellut vierasta kieltä,
oppimissuunnitelmassa asetetaan tavoitteet kielen opiskelulle ja kuvataan tarvittavat tukimuodot, joiden avulla oppilas
voi saavuttaa A – kielen oppimäärän tavoitteet päättöarviointiin mennessä. Oppilas voi myös osallistua B1 – englannin
opetukseen, joka tukitoimin toteutettuna arvioidaan viimeistään päättötodistuksessa A – kielenä.
9.6.1 Maahanmuuttajaoppilaan äidinkieli
Oppilaalle annetaan lukuvuoden päättyessä erillinen todistus maahanmuuttajien äidinkielen opetukseen osallistumisesta. Todistukseen merkitään opetettava kieli, opetuksen laajuus ja sanallinen arvio. Myös päättöarvioinnista annetaan
erillinen todistus. Päättöarviointi perustuu hyvän osaamisen kuvaukseen.

9.7. Opinnoissa etenemisen ja vuosiluokalle jättämisen periaatteet
Oppilas siirtyy seuraavalle vuosiluokalla, jos hän on suorittanut hyväksytysti kaikki opetussuunnitelmassa määritellyt
oppiaineiden tai aihekokonaisuuksien tavoitteet. Oppilas voi siirtyä seuraavalle vuosiluokalle, vaikka hänellä olisi hylättyjä suorituksia, jos arvioidaan, että hän kykenee suoriutumaan 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 saavuttaneensa kyseisen
oppiaineen vuosiluokan tavoitteet hyväksytysti. Erillinen koe voi sisältää monipuolisesti erilaisia näyttömahdollisuuksia.
Vuosiluokalle jättämistä harkittaessa arvioidaan aina sen hyöty oppilaan kokonaistilanteen kannalta. Kokonaistilanteen
arviointiin osallistuu tarvittava oppilashuoltohenkilöstö. Oppilas voidaan jättää vuosiluokalle, jos hänellä on hylätty suoritus yhdessä tai useammassa oppiaineessa ja arvioidaan, ettei hän selviydy seuraavan vuosiluokan tavoitteista. Oppilas
voidaan jättää vuosiluokalle myös yleisen heikon koulumenestyksen perusteella, vaikka hänellä ei olisi yhtään hylättyä
suoritusta. Huoltajalle varataan tällöin mahdollisuus tulla kuulluksi ennen päätöksen tekemistä.
Yhteistyötä oppilaan huoltajan kanssa tiivistetään, kun huomataan, että oppilaan suoritustaso yhdessä tai useammassa
oppiaineessa on heikentynyt huomattavasti. Tämä on erityisen tärkeää päättövaiheessa olevien oppilaiden osalta.
9.8. Oman opinto-ohjelman mukaan etenevä oppilas
Oman opinto-ohjelman mukaan etenevä oppilas siirtyy lukuvuoden työn päätyttyä seuraavalle vuosiluokalle. Oppilas
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voidaan jättää vuosiluokalle vain yleisen heikon koulumenestyksen perusteella
Oman opinto-ohjelman mukaan opiskeleva oppilas on 9. luokan oppilas, kunnes hän suorittaa perusopetuksen koko
oppimäärän ja saa päättötodistuksen tai hänen oppivelvollisuusikänsä täyttyy ja hän eroaa koulusta.
9.8.1. Vuosiluokkiin sitomaton opetus
Oppilas etenee opintokokonaisuuksittain oman opinto-ohjelman mukaan. Opetussuunnitelmassa määritellään ne tiedot
ja taidot, jotka ovat edellytyksenä kunkin opintokokonaisuuden opiskelun aloittamiselle.
9.9. Päättöarvioinnin periaatteet
Päättöarvioinnin tulee olla valtakunnallisesti vertailukelpoista ja kohdella oppilaita tasavertaisesti. Päättöarvioinnin tehtävänä on määritellä, miten hyvin oppilas on saavuttanut perusopetuksen tavoitteet eri oppiaineissa.
Päättöarvosana perustuu oppilaan osaamiseen päättövaiheessa. Päättövaiheen muodostavat vuosiluokat 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 sisältyvät oppiaineiden päättöarvioinnin kriteereihin. Oppilas saa arvosanan 8, jos hän osoittaa keskimäärin kriteereiden mukaista osaamista, joidenkin kriteereiden saavuttamatta jäämisen voi kompensoida muiden kriteereiden tason ylittäminen. Oppilas saa arvosanan 5 (välttävä), jos
hän osoittaa jossain määrin kriteereiden mukaista osaamista.
Jos erityisen tuen päätöksessä on päätetty, että oppilas opiskelee yhdessä tai
useammassa oppiaineessa yksilöllistetyn oppimäärän mukaan, arvioidaan oppilaan suorituksia henkilökohtaisessa opetuksen järjestämistä koskevassa suunnitelmassa määriteltyihin hänelle yksilöllisesti asetettuihin tavoitteisiin perustuen.
Silloin oppilaan osaamista ei arvioida suhteessa sopeutussuunnitelman perusteissa määriteltyihin päättöarvioinnin kriteereihin.
Oppilaan, jonka opetus on järjestetty toiminta-alueittain, päättöarviointi perustuu oppilaan henkilökohtaisessa opetuksen järjestämistä koskevassa suunnitelmassa asetettuihin tavoitteisiin.
9.10. Todistukset
Perusopetuksen aikana käytettävät todistukset
Lukuvuoden päättyessä annetaan lukuvuositodistus, joka on opettajan antama arvio oppilaan edistymisestä ja osaamisesta. Lukuvuoden aikana annettavan arviointipalautteen määrästä ja muodosta päätetään koulun opetussuunnitelmassa. Oppilaan itsearviointi ei sisälly varsinaiseen lukuvuositodistukseen, 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 yhdyskunnan 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 erityisen tuen päätöksessä on päätetty, että oppilas opiskelee yhdessä tai
useammassa oppiaineessa yksilöllistetyn oppimäärän mukaan, varustetaan
kyseisen oppiaineen numeroarvosana sekä sanallinen arvio tähdellä (*). Todistuksen lisätietoja -kohtaan tulee maininta
siitä, että oppilas on opiskellut
tähdellä merkityt (*) oppiaineet yksilöllistetyn oppimäärän mukaan.
Erotodistus annetaan oppilaalle, joka vaihtaa toiseen kouluun tai eroaa perusopetuksesta tai ei ole saanut oppivelvollisuutta suoritetuksi oppivelvollisuutensa. Erotodistuksen liitteenä tulee olla koulussa noudatettu tuntijako sekä selvitys
opetuksen mahdollisista painotuksista. Erotodistukseen ei merkitä käyttäytymisen arviota.
Päättötodistus
Perusopetuksen päättövaiheessa numeroin arvosteltavat yhteiset oppiaineet ovat äidinkieli ja kirjallisuus, toinen koti-

30

mainen kieli, ensimmäinen vieras kieli, matematiikka, fysiikka, kemia, biologia, maantieto, terveystieto, uskonto tai elämänkatsomustieto, historia, yhteiskuntaoppi, musiikki, kuvataide, käsityö, liikunta sekä kotitalous.
Äidinkieli ja kirjallisuus–oppiaineessa arvioidaan perusopetuksen perusteissä määritellyt oppimäärät, 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 oppimäärän, arvioidaan numeroin. Oppimäärältään alle kaksi vuosiviikkotuntia käsittävät valinnaiset aineet ja tällaisista oppimääristä koostuvat
kokonaisuudet arvioidaan sanallisesti. Mikäli sanallisesti arvioitu valinnainen aine katsotaan jonkin yhteisen aineen syventäviksi opinnoiksi, sen suoritus voi korottaa kyseisen oppiaineen arvosanaa.
Valinnaisena aineena opiskeltava kieli voidaan huoltajan kirjallisesta pyynnöstä arvioida sanallisesti
Jos oppilas saa oman uskonnon opetusta merkitään hänen saamansa arvio todistukseen vain siinä tapauksessa, että
kyseinen opetus on perusopetuksen järjestäjän antamaa. Uskonnollisen yhdyskunnan antamasta opetuksesta mahdollisesti saatua arvosanaa ei merkitä todistukseen.
Päättötodistukseen merkitään oppiaineen opetuksessa käytetty kieli, mikäli jonkin oppiaineen perusopetuksen oppitunneista on päättövaiheessa opetettu vähintään puolet muulla kuin koulun opetuskielellä.
Jos oppilas opiskelee yhdessä tai useammassa oppiaineessa yksilöllistetyn oppimäärän mukaan, myös päättöarviointi voi
näissä aineissa olla sanallinen.
Päättötodistuksessa voidaan käyttää näissä oppiaineissa myös numeroarvostelua. Sekä numeroarvosana että sanallinen
arvio varustetaan tähdellä (*). Todistuksen lisätietoja -kohtaan tulee merkintä siitä, että oppilas on opiskellut tähdellä
merkityt (*) oppiaineet yksilöllistetyn oppimäärän mukaan. Oppilaan, jonka opetus on järjestetty toiminta-alueittain,
päättöarviointi on sanallinen.
Yhdeksännen luokan oppilaalle annetaan tarvittaessa jatko-opintoihin pyrkimistä varten välitodistus, jossa oppilaan
osaaminen arvioidaan samoin perustein kuin päättötodistuksessa.

10. Opetuksen tavoitteet ja sisällöt
10.1. Aihekokonaisuudet ja opetuksen eheyttäminen
10.1.1. 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.
10.1.2. Aihekokonaisuudet
Valtakunnallisesti määritellyt aihekokonaisuudet ovat koulun kasvatus – ja opetustyön keskeisiä painoalueita ja opetustyötä eheyttäviä teemoja. Helsingissä aihekokonaisuudet toteutuvat koulujen toimintakulttuurissa – ja rakenteissa, oppiaineiden opetuksessa sekä mahdollisina eri oppiaineita yhdistävinä kokonaisuuksina. Aihekokonaisuuksien toteuttamista vuosiluokkien 1 – 9 aikana suunnitellaan yhteistyössä alueen peruskoulujen kanssa sekä mahdollisuuksien mukaan
eri yhteistyökumppaneiden kanssa. Aihekokonaisuuksien toteuttamisessa otetaan huomioon Helsingin sekä erityisesti
koulun oman alueen tarjoamat mahdollisuudet ja haasteet. Aihekokonaisuuksien toteuttamisessa painotetaan tulevaisuusnäkökulmaa.
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Ihmisenä kasvaminen - aihekokonaisuus näkyy Helsingin peruskoulujen arvoissa jokaisen oikeutena hyvään oppimiseen
ja oppijana kehittymiseen sekä ihmisenä kasvamiseen ja sivistymiseen. Keskeistä on tukea lapsen ja nuoren kasvua vastuullisuuteen omasta elämästä ja yhteisestä tulevaisuudesta. Helsingin peruskoulujen opetussuunnitelman yhteinen
Oppimiskäsitys – osuus sisältää vuorovaikutuksellisuuden ja oppijana kehittymisen. Oppimisympäristö ja toimintakulttuuri sekä työtapa - teksteissä korostuu yhteisölliset tavoitteet. Fyysiseen, psyykkiseen ja sosiaaliseen kasvuun tähtäävät
tavoitteet löytyvät oppilaiden osallisuutta, kouluruokailua ja itsearviointia koskevista linjausteksteistä. Oppilashuollon
osuuden keskeisenä ajatuksena on ihmisen kasvun tukeminen.
Apollon Yhteiskoulun tavoitteena on eri oppiaineiden opetuksessa perehdyttää oppilas moniin ihmisen hyvinvoinnin
kannalta tärkeisiin tekijöihin, jotka koskevat nuorta itseään, kotia ja perhettä sekä näiden yhteyksiä muuttuvaan yhteiskuntaan ja ympäristöön.
Oppilasta kannustetaan yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen sekä vastuun ottamiseen itsestä ja toisista. Nuoren positiivisen ja tasapainoisen minäkuvan kasvua tuetaan sekä kannustetaan työntekoon ja iloitsemaan omista saavutuksista.
Ihmisenä kasvamista tuetaan kaikkien oppiaineiden kurssien yhteydessä. Myös aamunavaukset, koulun juhlat ja niiden
yhteinen valmistelu, kouluruokailu, tukioppilastoiminta, vuosittaiset opetuksen painopistealueet ja oppilashuoltotyö
tukevat ihmisenä kasvamisen prosessissa.
Aihekokonaisuuden keskeisiä sisältöjä:
- opiskelutaidot
- tasa-arvo, oikeudet ja oikeudenmukaisuus
- myötäelämisen kyky
- pitkäjänteisyys, tavoitteellisuus, vastuullisuus, velvollisuudentunto
Kulttuuri – identiteetti ja kansainvälisyys - aihekokonaisuus näkyy Helsingin peruskoulujen arvoissa sekä opetussuunnitelman yleisen osan kohdassa Oppimisympäristö ja toimintakulttuuri. Oppilaan oman kulttuuri-identiteetin vahvistaminen, suomalaisen kulttuurin arvostaminen ja kulttuurien välisen vuorovaikutuksen edistäminen ovat osa Helsingin peruskoulujen arvopohjaa. Vuorovaikutuksen 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 kansainvälisten kontaktien
luomiseen. Helsingissä on erinomaiset mahdollisuudet monipuoliseen ja elämykselliseen kulttuuriyhteistyöhön.
Apollon Yhteiskoulun tavoitteena on tutustuttaa nuori suomalaisen kulttuurin juuriin ja nykyisyyteen sekä tukea nuoren
kulttuuri-identiteetin kasvua sekä oman kulttuurin arvostusta. Samalla esitetään Suomi kansainvälisessä kehyksessä ja
kannustetaan avoimeen suhtautumiseen muihin kulttuureihin.
Apollon Yhteiskoulussa hyödynnetään Helsingin asemaa Suomen pääkaupunkina ja kulttuurielämysten tarjoajana ja
samalla vahvistetaan nuorten paikallisidentiteetin muodostumista.
Kulttuuri-identiteettiä ja kansainvälisyyttä kehitetään kaikkien oppiaineiden, mutta erityisesti kielten ja historian opetuksen yhteydessä. Myös koulun juhlat ja teemapäivät, kouluruokailu sekä kansainväliset yhteistyökumppanit tukevat
kulttuuri-identiteetin kasvua ja kansainvälistymistä.
Aihekokonaisuuden keskeisiä sisältöjä:
- suomalainen kulttuurin kehitys sekä suomalaisuus, pohjoismaalaisuus ja eurooppalaisuus
- globaali maailma
- muita kulttuureita
- ihmisoikeudet
- kansainvälinen kommunikointi ja tapakulttuuri
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Viestintä ja mediataito – aihekokonaisuus on keskeinen pyrittäessä turvaamaan oppilaiden tasavertaiset osallistumisen
ja vaikuttamisen mahdollisuudet nyky-yhteiskunnassa. Helsingin kouluissa korostetaan ilmaisun iloa, viestintä- ja mediankäyttötaitoja sekä tiedonhallintataitoja. Viestintä – ja mediankäyttötaidoissa harjoitellaan monipuolista ilmaisua ja
kriittistä median käyttöä. Tiedonhallinnassa 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.
Apollon Yhteiskoulun tavoitteena on tukea oppilaan kehitystä uteliaaksi tiedon etsijäksi ja kriittiseksi informaation analysoijaksi. Oppilasta kannustetaan yhteiskunnalliseen osallistumiseen sekä valtakunnallisella että paikallisella tasolla.
Jokaisen oppilaan sananvapautta rohkaistaan keskusteluhenkisellä opetuksella sekä positiivisella vuorovaikutuksella.
Viestinnässä pyritään eettisyyteen ja vastuullisuuteen.
Viestintä- ja mediataitoja kehitetään kaikissa oppiaineissa. Niistä mainittakoon äidinkieli, kuvataide, tietotekniikka ja
yhteiskuntatieto. Koulun tietostrategia, tukioppilastoiminta, projektityöt, teemapäivät, yhteistoimintahankkeet ja kouluruokailu tukevat viestinnän ja mediataitojen kehitystä.
Aihekokonaisuuden keskeisiä sisältöjä:
- tiedon etsintä, eri lähteet
- lähdekriittisyys
- mediat, sananvapaus
- tutkielman laadinta
- viestinnän keinot
- tietotekniikka viestinnän välineenä
- itseilmaisu
Osallistuva kansalaisuus ja yrittäjyys – aihekokonaisuuden tavoitteita sisältyy Helsingin peruskoulujen opetussuunnitelmien yhteisten linjausten kohtaan Oppilaiden osallisuus. Tavoitteet näkyvät myös Helsingin peruskoulujen arvopohjassa, oppimiskäsityksessä, oppimisympäristössä ja toimintakulttuurissa, työtavoissa sekä oppilaan ohjauksen ja opintoohjauksen osuuksissa. Oppilailla on mahdollisuus harjoitella erilaisia osallistumis- ja vaikuttamiskeinoja yhteiskunnassa
mm. oppilaskuntahallituksen kautta. Tarvittavia taitoja ovat kriittisen mielipiteen muodostaminen, neuvotteluun perustuva päätöksenteko sekä koulu – ja lähiyhteisössä toimiminen.
Apollon Yhteiskoulun tavoitteena on tukea oppilaan kasvua osallistuvaksi ja yhteistyökykyiseksi kansalaiseksi, joka ymmärtää omat vaikutusmahdollisuutensa paikallisyhteisössä sekä laajemmin suomalaisessa yhteiskunnassa.
Nuorta kannustetaan sisäistämään yrittäjyyden moniulotteinen merkitys sekä yksilön, perheen, työyhteisön että yhteiskunnan kannalta.
Osallistuvaa kansalaisuutta ja yrittäjyyttä kehitetään kaikkien oppiaineiden, erityisesti oppilaanohjauksen ja yhteiskuntatiedon yhteydessä. Myös koulun teemapäivät, vuosittain vaihtuvat painopistealueet ja tukioppilastoiminta tukevat osallistumaan ja yrittämään.
Aihekokonaisuuden keskeisiä sisältöjä:
- osallistuminen ja yhteisvastuullisuus
- yhteiskunnan vaikuttamismahdollisuudet
- työelämään tutustuminen (TET)
- yhteistoiminta
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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 puolesta. Yhteisissä linjauksissa on nostettu esille myös oppilaan hyvinvoinnin merkitys kasvulle, kehitykselle ja
oppimiselle. Aihekokonaisuuden tavoitteita toteutetaan lisäksi koulun ympäristöohjelman kautta.
Apollon Yhteiskoulun tavoitteena on kasvattaa nuoria vastuullisuuteen itsestä ja ympäristöstä sekä yhteisestä, hyvästä
tulevaisuudesta.
Oppilaita kannustetaan omasta lähiympäristöstä ja kotikaupungista huolehtimiseen sekä valtakunnalliseen ja kansainväliseen vastuun hahmottamiseen.
Vastuuta ympäristöstä, hyvinvoinnista ja kestävästä tulevaisuudesta kehitetään kaikkien oppiaineiden, erityisesti luonnontieteellisten, katsomusaineiden sekä kotitalouden yhteydessä. Aihepiiriä edistetään myös teemapäivinä ja kouluruokailutilanteissa.
Aihekokonaisuuden keskeisiä sisältöjä:
- monimuotoinen kestävä kehitys
- elinkaariajattelu
- kuluttajavalistus
- talous ja taloudellisuus
- yhteiskunnan rakenne
Turvallisuus ja liikenne- aihekokonaisuuden turvallisuusnäkökulma näkyy Helsingin peruskoulujen 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 oppilaiden psyykkistä ja fyysistä turvallisuutta. Aamu – ja iltapäivätoiminnan ja kouluruokailun toteuttamisessa sekä koulumatkoihin liittyvissä asioissa otetaan huomioon terveyteen ja turvallisuuteen liittyvät tekijät. Oppilaita kannustetaan ottamaan vastuuta omasta terveydestä.
Apollon Yhteiskoulun tavoitteena on luoda kouluun terveyttä ja turvallisuutta edistävä toimintakulttuuri. Myös oppimisympäristön tulee olla turvallinen ja rauhallinen.
Oppilaita kannustetaan rauhantahtoisuuteen, sosiaalisuuteen ja tuntemaan vastuuta itsestä ja toisista.
Turvallisuus- ja liikenne –aihekokonaisuus sisältyy erityisesti käsityön, liikunnan sekä terveystiedon oppiaineisiin. Aihekokonaisuutta edistetään myös koulun järjestyssäännöillä, oppilashuoltotyöllä, kodin ja koulun yhteistyöllä, kouluruokailussa sekä koulun yhteisissä tilaisuuksissa.
Aihekokonaisuuden keskeisiä sisältöjä:
- työ- ja ympäristöturvallisuus
- terveys
- väkivallattomuus
- yhteistyötaidot
- liikennekulttuuri
Ihminen ja teknologia – aihekokonaisuuden tavoitteita sisältyy oppimisympäristö – ja toimintakulttuuri sekä työtavat
osuuksiin. Fyysisen oppimisympäristön suunnittelussa ja toteutuksessa pidetään huolta oppilaan mahdollisuudesta kas-
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vaa tietoyhteiskunnan jäseneksi ja edistetään tieto – ja viestintätekniikan käyttöä opetuksessa. Aihekokonaisuuden tavoitteita toteutuu myös koulun tietostrategian kautta.
Apollon Yhteiskoulun tavoitteena on kasvattaa nuorista aktiivisia, tulevaisuuteen suuntautuneita tietoyhteiskunnan
jäseniä kannustamalla heitä monipuoliseen ja vastuulliseen viestintään.
Teknologian hallinta nähdään laajasti tietokoneiden ja muiden teknisten laitteiden ja prosessien muodostamana kokonaisuutena.
Aihekokonaisuus sisältyy tietotekniikan opetuksen lisäksi moniin muihin oppiaineisiin sekä koulun tietostrategiaan.
Aihekokonaisuuden keskeisiä sisältöjä:
- teknologia arjessa ja yhteiskunnassa
- tietotekniikka ja tietoverkot
- tulevaisuuden yhteiskunta ja teknologia
- teknologian kehitys

10.2 Oppiaineiden ja aineryhmien tavoitteet, sisällöt, työtavat ja arviointi
10.2.1. ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS

SUOMI ÄIDINKIELENÄ
Äidinkielen ja kirjallisuuden opetuksen perustehtävänä on saada oppilas kiinnostumaan kielestä, kirjallisuudesta ja vuorovaikutuksesta. Tavoitteena on, että oppilaasta tulee aktiivinen ja eettisesti vastuullinen viestijä. Oppilasta ohjataan
tiedostamaan tavoitteensa kielenkäyttäjänä. Oppilaan kielellinen tietoisuus syvenee, ja hän pystyy mukautumaan vietintätilanteiden vaihteluihin. Opetuksessa otetaan huomioon, että äidinkieli on kaiken oppimisen perusta: kieli on oppilaalle sekä oppimisen kohde että väline.
YLEISTAVOITTEET
Oppilas
- kehittyy taitavaksi viestijäksi
- osaa käyttää kieltä tilanteen edellyttämällä tavalla
- osaa lukea ja kirjoittaa erilaisia tekstejä
- on tietoinen kielen vaikutusmahdollisuuksista
Opetus
- kehittää oppilaan kieli- ja kulttuuri-identiteettiä
- tarjoaa aineksia ihmistuntemuksen lisäämiseen, maailmankuvan ja mielikuvituksen kehittämiseen
kaunokirjallisuuden avulla
- kehittää vuorovaikutustaitoja
Opiskelu
- on tavoitteellista
- on kriittistä
- on aktiivista
AIHEKOKONAISUUDET
- kasvu ihmisyyteen
vastuulliseksi ja luovaksi kansalaiseksi kasvaminen, eettiset valinnat, itsenäisen ajattelun, opiskelutaitojen ja
itseilmaisun kehittyminen, itsetuntemuksen ja identiteetin kehittyminen
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kulttuuri-identiteetti ja kansainvälisyys
suomen kielen ja kotimaisen kirjallisuuden historiaan perehtyminen, kirjallisuus, kansanperinne ja myytit
identiteetin rakentajina, media kulttuuri-identiteetin rakentajana, aktiiviseen kulttuuritoimintaan kannustaminen
viestintä- ja mediataito
kirjallisen ja suullisen ilmaisun monipuolinen ja luova harjoitteleminen, eri medioihin ja viestintätapoihin
tutustuminen, mediakritiikki, tiedonhallintataitojen opetteleminen mm. tutkielmien ja asiatekstien laatimisen
yhteydessä
osallistuva kansalaisuus ja yrittäjyys
kansalaistaitojen kehittäminen neuvottelu- ja keskustelutaitoja harjoittelemalla, kielen vaikutuskeinojen tarkastelu,
mielipiteen argumentointi
vastuu ympäristöstä, hyvinvoinnista ja kestävästä tulevaisuudesta
eettisten kysymysten ja ympäristöasioiden pohtiminen asiatekstien ja kaunokirjallisuuden pohjalta, kielen
vaikutuskeinojen tarkastelu, mediakriittisyys
turvallisuus ja liikenne
terveyteen ja turvallisuuteen liittyvien aiheiden käsittely asiatekstien, kaunokirjallisuuden ja omien tekstien kautta
ihminen ja teknologia
tiedonhankintataitojen kehittäminen, teknologiaan liittyvät eettiset ja moraaliset kysymykset

7. luokka
TAVOITTEET
Oppilas
- oppii perustietoa omasta äidinkielestään
- monipuolistaa lukuharrastustaan ja syventää kirjallisuudentuntemustaan
- kehittää tulkitsevaa ja arvioivaa lukutaitoaan
- tunnistaa erilaisia tekstityyppejä ja oppii ennakoimaan, millaista lukutapaa ne edellyttävät
- oppii hankkimaan tietoa ja käyttämään kriittisesti erilaisia lähteitä
- kartuttaa vuorovaikutustaitojaan
- oppii kunnioittamaan keskustelukumppaneitaan sekä heidän näkemyksiään
- tottuu suunnittelemaan viestintäänsä ja etenemään tavoitteellisesti puhe- ja kirjoitustehtävissään
- oppii ottamaan huomioon viestintätilanteen, - välineen ja vastaanottajan
- kehittyy omaääniseksi kirjoittajaksi, joka osaa hyödyntää oppimaansa kielitietoa
- kehittää mediataitojaan
SISÄLLÖT
Kieli
- peruskieliopin kertaus (sanaluokat, sijamuodot, verbien persoona- ja aikamuodot)
- kielen normien kertaus (alkukirjaimet, yhdyssanat, välimerkit)
- puhe- ja kirjakielen väliset erot
Kirjoittaminen
- tekstintekoprosessin vakiinnuttaminen
- fiktiivisten tekstien ja asiatekstien harjoitteleminen
- jäsentelytapojen kertausta
- ilmaisukeinojen monipuolistaminen
- tekstin tiivistäminen
- kuvaus, dialogi, kertova teksti
Kirjallisuus
- nuorisokirjallisuuteen tutustuminen
- kokonaisteoksen lukeminen ja analysoiminen, suullinen ja kirjallinen esittely
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kirjallisuuden lajien luokittelu (proosa, lyriikka, draama)
kirjallisuuden peruskäsitteiden tuntemuksen syventäminen (henkilöt, sivuhenkilöt, miljöö, juoni, teema)
kirjastokulttuuriin tutustuminen
Viestintätaidot
- viestin sisällön, rakenteen ja ilmaisutavan tavoitteenmukainen valinta
- opiskelutaidot, muistiinpanotekniikka
- ilmaisukeinojen monipuolistaminen
- uutisen rakenteeseen tutustuminen
- elokuvan tarkastelua peruskäsitteiden avulla
8. luokka
TAVOITTEET
Oppilas
- syventää kielitietouttaan kielen rakenteeseen perehtymällä
- tutustuu monipuolisemmin kirjallisuuden eri lajeihin
- oppii analysoimaan erilaisia tekstejä niiden vaikuttavuuden kannalta
- harjaantuu aktiiviseksi ja kriittiseksi lukijaksi ja kuulijaksi
- kartuttaa edelleen tiedonhankintataitojaan
- rohkaistuu tuomaan esille omia mielipiteitään sekä perustelemaan niitä
- oppii kommentoimaan rakentavasti muiden ajatuksia
- saa käsityksen median ja tekstien mahdista luoda mielikuvia, muokata maailmankuvaa ja ohjata ihmisten valintoja
- käsittelee eettisiä kysymyksiä kaunokirjallisuuden ja asiatekstien pohjalta
- kiinnittää entistä enemmän huomiota tekstin suunnitteluun ja rakenneratkaisuihin
SISÄLLÖT
Kieli
- lauseoppi ja verbien modukset
- kielenhuollon kertausta
- oman kirjoituksen muokkaaminen
Kirjoittaminen
- vaikuttavuuteen pyrkiminen sekä asiateksteissä että fiktiivisissä teksteissä
- mielipidekirjoitus
- aineistosta kirjoittaminen
- lähteiden käyttö omassa tekstissä, lähdemerkintöjen tekeminen
- prosessikirjoittaminen
- tekstin rakentamisen ja tyylikeinojen harjoitteleminen, esim. jaksotus, aloitus ja lopetus
Kirjallisuus
- novellianalyysi (erilaisia novellityyppejä)
- kirjallisuuden erittelytaitojen syventäminen
- kirjallisuuden lajityyppeihin tutustuminen (fantasia, tieteiskirjallisuus, dekkari, kauhukirjallisuus)
Viestintätaidot
- sanallinen ja sanaton viestintä
- puheviestintätaitojen harjoitteleminen (keskustelu, puhe)
- palautteen antaminen ja vastaanottaminen
- pohtivat ja kantaaottavat tekstit
- kielen vaikutuskeinot
- mielipiteen ilmaiseminen ja perusteleminen
- eri medioihin tutustuminen, mediakriittisyys
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omien viestintätottumusten ja -taitojen arviointi

9. luokka
TAVOITTEET
Oppilas
- oppii perustietoa omasta äidinkielestään, sen rakenteesta, vaihtelusta ja muuttumisesta
- syventää kirjallisuudentuntemustaan
- tutustuu Suomen kirjallisuuden vaiheisiin ja kotimaisiin klassikoihin
- saa mahdollisuuksia avartaa esteettistä kokemusmaailmaansa esim. teatterin ja elokuvan avulla
- laajentaa kulttuurista näkemystään
- ymmärtää kulttuurin merkityksen identiteetin rakentajana
SISÄLLÖT
Kieli
- verbin nominaalimuodot ja lauseenvastikkeet
- kielenhuollon kertausta ja hienosäätöä (vierasperäiset sanat, lyhenteet jne.)
- suomen kielen rakenne ja kehitys
- suomen kielen tilanteenmukainen, sosiaalinen ja maantieteellinen vaihtelu
- suomen asema maailman kielten joukossa, kielidemokratia, äidinkielen merkitys
Kirjoittaminen
- tekstintekoprosessin varmentaminen; tekstin näkökulman valitseminen tehtävänannon ja tekstin tavoitteen
mukaan
- asioimiskirjoitus (esim. raportti, työhakemus, pöytäkirja)
- essee
- aineistosta kirjoittaminen ja lähteiden käyttö
- tutkielman laatiminen
- lähteiden luotettavuuden ja käyttökelpoisuuden arviointi
- lause- ja virkerakenteiden hiominen ja oikeinkirjoituksen vakiinnuttaminen
Kirjallisuus, kulttuuri ja viestintätaidot
- kirjallisen yleissivistyksen pohjan luomista: tietoa keskeisistä teoksista ja kirjailijoista sekä Kalevalasta,
kansanperinteestä ja Suomen kirjallisuuden päävaiheista
- kirjallisuuden tyylisuunnista romantiikka, realismi ja modernismi
- luetun kaunokirjallisen tekstin esittely ja analysointi (kirjallisuustutkielma, essee)
- kirjallisuuden suhde muihin taiteisiin
- teatteri-, elokuva- ja muiden kulttuurikokemusten hankkiminen
- suullisten viestintätaitojen harjoittelu
- viestintätilanteen huomioon ottaminen
TYÖTAVAT
Äidinkielessä ja kirjallisuudessa käsitellään paljon erilaisia tekstejä ja aineistoa sekä harjoitellaan monipuolisesti
viestintätaitoja. Oppilaita pyritään aktivoimaan ja osallistumaan opetukseen käyttämällä erityyppisiä työtapoja.
Mahdollisuuksien mukaan otetaan huomioon erilaiset oppijat eriyttämällä työskentelytapoja.
- yksilö-, pari- ja ryhmätyöt
- muistiinpanojen tekeminen
- erilaisten tekstien lukeminen ja analysointi
- erilaisten tekstien tuottaminen
- oppikirjan tehtävien tekeminen sekä oppitunneilla että kotitehtävinä
- muita harjoituksia
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kokonaisteosten analysointi
suulliset ja kirjalliset esitelmät
tutkielman tekeminen
asioista keskusteleminen
roolikeskustelut
ilmaisutaidon harjoitteleminen
videointi
tietotekniikan hyödyntäminen
opintokäynnit mahdollisuuksien mukaan
Helsingin kulttuuritarjonnan hyödyntäminen

ARVIOINTI
Äidinkieltä arvioidaan jatkuvasti kaikilla sen osa-alueilla, joita ovat puhuminen ja kuunteleminen, kirjallisuus,
kielentuntemus ja kirjoittaminen sekä itsensä ilmaiseminen. Arviointiin sisältyy sekä oppilaan itsearviointi että opettajan
arviointi, ja siinä arvioidaan koko prosessi holistisena kokonaisuutena. Jokaisesta työstä annetaan arviointi
mahdollisuuksien mukaan joko kirjallisesti tai suullisesti. Väliarvostelussa sekä lukuvuositodistuksessa oppilaan
suoritukset arvioidaan numeroilla tai sanallisesti.
Ryhmätöissä ja tutkielmissa töiden suunnittelu ja ohjeiden noudattaminen otetaan huomioon. Arvioinnissa otetaan
huomioon tiedollinen ja taidollinen menestyminen, mutta myös omien edellytysten mukainen paneutuminen;
tehtävästä riippuen arvioinnissa painotetaan joko prosessia tai lopputulosta tai molempia.
Päättöarviointi pohjaa niihin arviointiperusteihin, jotka opetushallitus on antanut.
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 ryhmäviestintätilanteissa puheenvuoron ja
esittää ehdotuksen, kannanoton, kysymyksen ja lisätietoa ja perusteluita
- edistää ryhmän pääsyä tavoitteeseen sekä osaa toimia rakentavasti myös silloin, kun asioista ollaan eri mieltä
- tuntee keskeisimmät puhutun ja kirjoitetun kielimuotojen erot ja ottaa huomioon viestintätilanteen, vastaanottajan
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 rakentavaa palautetta toisille ja työskentelee tavoitteellisesti sekä yksin että
ryhmässä.
Oppilaan taito tulkita ja hyödyntää erilaisia tekstejä on kehittynyt niin, että hän
- osaa keskustella erilaisten tekstien kanssa: hän osaa kysyä, tiivistää, kommentoida, väittää vastaan, esittää
tulkintoja ja arvioita sekä pohtia tekstin yhteyksiä omiin kokemuksiinsa ja ajatuksiinsa
- tuntee erilaisten tekstien käyttömahdollisuuksia ja osaa suunnistaa monenlaisessa tekstiympäristössä
- lukee erilaisia 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 perustelun
- pystyy tiivistämään fiktiivisen tekstin juonen, laatimaan henkilökuvia sekä seuraamaan henkilöiden ja heidän
suhteittensa kehitystä
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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 kirjallisuustietoa
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
tiedonhankinnassaan; hän osaa valita lähteensä ja myös ilmoittaa ne
- tuntee puhe-esityksen 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, muiden muassa kuvauksia, kertomuksia,
määritelmiä, tiivistelmiä, selostuksia, kirjeitä, hakemuksia, yleisönosastokirjoituksia
- pystyy tuottamaan tekstinsä sekä käsin että tekstinkäsittelyohjelmalla ja muutenkin hyödyntämään
työskentelyssään tietotekniikkaa ja viestintävälineitä
- osaa hyödyntää kielitietoaan tekstien tuottamisessa ja tehdä tyylillisiä, sanastollisia ja rakenteellisia valintoja; hän
osaa säädellä virkkeiden rakennetta ja pituutta sekä tarpeen mukaan tiivistää tekstiään
- soveltaa teksteihinsä tietoaan puhutun ja kirjoitetun kielen eroista, kohteliaisuuskeinoista ja
oikeinkirjoituskäytänteistä.
Oppilaan suhde kieleen, kirjallisuuteen ja kulttuuriin on kehittynyt niin, että hän
- on saavuttanut lukutaidon, joka riittää myös kokonaisten kirjojen lukemiseen
- löytää itseään kiinnostavaa tieto- ja kaunokirjallisuutta sekä muita tekstejä ja 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 klassikoita, jotka edustavat 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 vertailemaan
suomen kieltä muihin opiskelemiinsa kieliin; hänellä on käsitys kielisukulaisuudesta ja suomen sukukielistä
- tietää, että suomen kieli vaihtelee tilanteen, käyttäjän ja alueen mukaan
- tietää kielen muuttuvan, hänellä on tietoa äidinkielen asemasta muiden kielten joukossa ja monikulttuurisessa
kieliyhteisössä; oppilas tuntee Suomen kielitilanteesta, hänellä on perustietoa Suomessa puhuttavista kielistä.
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SUOMI TOISENA KIELENÄ
OPETUKSEN TAVOITTEET JA LÄHTÖKOHDAT
Suomi toisena kielenä (S2) – opetuksen keskeisenä tehtävänä on kehittää kokonaisvaltaisesti oppilaan suomen kielen
taitoa ja kielellistä tietoisuutta niin, että hän pystyy opiskelemaan suomen kielellä ja toimimaan suomenkielisessä
yhteisössä. S2–opetus tukee oman äidinkielen kehittymisen kanssa oppilaan toiminnallista kaksikielisyyttä. Suomi
toisena kielenä on elämyksellinen, identiteettiä vahvistava tieto-, taito- ja taideaine.
S2–oppimäärä on äidinkieli ja kirjallisuus – oppiaineen oppimäärä, jonka laajuudesta päättää koulu. Jos oppilas
opiskelee S2–oppimäärää, opetuksessa noudatetaan kunnallista S2–opetussuunnitelmaa, vaikka oppilas saisikin
opetuksen kokonaan tai osittain suomi äidinkielenä – oppitunneilla. S2-oppimäärän tavoitteet ja sisällöt ovat osin
yhteneviä suomi äidinkielenä – oppimäärän tavoitteiden ja sisältöjen kanssa. Opetuksen lähtökohtana on kuitenkin
toisen kielen oppijan oppimistilanne. Suomen kieli on oppilaalle sekä oppimisen kohde että sen väline. Oppimäärän
opetuksen tehtävänä on kehittää oppilaan suomen kielen taitoa myös muiden oppiaineiden sisältöjen, käsitteiden ja
sanaston oppimisen kautta.S2-opetuksen tavoitteiden ja sisältöjen määrittelyn lähtökohtana on oppilaan suomen kielen
taito. Opetuksessa edetään oppilaan kulloisenkin tieto- ja taitotason mukaisesti ja opetusta eriytetään tarvittaessa.
Oppilaalle laadittava oppimissuunnitelma tukee tavoitteiden saavuttamista. Opetussuunnitelma lähtee siitä, että oppilas
on saanut perusopetukseen valmistavaa opetusta tai hänellä on sitä vastaavat kielelliset valmiudet.
OPETUSJÄRJESTELYJEN PERIAATTEET
Oppilas oppii suomea kaikissa oppiaineissa, ja opetus edellyttää yhteissuunnittelua ja yhteistyötä opettajien kesken.
Koska oppilas ei välttämättä opiskele koko S2-oppimäärää S2–oppitunneilla, on yhteistyö S2–opettajan ja suomi äidinkielenä -opettajan kesken välttämätöntä. Opetuksen yhteinen suunnittelu on tarpeen, jotta kaikki S2-oppimäärän keskeiset sisällöt tulevat käsitellyiksi. Opetusjärjestelyissä huolehditaan siitä, että oppilaan äidinkieli ja kirjallisuus – oppiaineen vuosiviikkotuntimäärä täyttyy.
ARVIOINNIN PERUSTEET
Oppilaan arvioinnissa on keskeistä jatkuvan arvioinnin periaate, monipuoliset arviointitavat ja arvioinnin kohdistuminen
oppilaan edistymiseen ja hänelle mahdollisessa oppimissuunnitelmassa asetettuihin tavoitteisiin. Arvioinnissa noudatetaan Helsingin kaupungin oppilaan arviointia koskevia linjauksia ja koulun arviointikäytänteitä. Opettajien välinen yhteistyö arvioinnissa on tärkeää koko opiskelun ajan ja painottuu erityisesti siinä vaiheessa, kun arvioidaan oppilaan siirtymistä opiskelemaan suomi äidinkielenä – oppimäärää. Arviointi voi olla sanallista koko perusopetuksen ajan lukuun ottamatta päättöarviointia.
Hyvän osaamisen kuvaukset vuosiluokilla 2 ja 5 on laadittu oppilaan arvioinnin tueksi Helsingin peruskouluissa. Ne
kohdistuvat oppimäärän tietoihin ja taitoihin ja määrittelevät arvioinnin pohjana olevan kunnallisen tason. Arvioinnissa
huomioidaan kielitaidon kaikki osa-alueet sekä oppilaan kielitaitoprofiilin mahdollinen epätasaisuus. Valtakunnalliset
päättöarvioinnin kriteerit määrittelevät tieto- ja taitotason arvosanalle kahdeksan (8) ja ovat valtakunnallisesti
vertailukelpoisia.
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6. – 9. vuosiluokat
Puheviestintä ja vuorovaikutustaidot
TAVOITTEET: Oppilas
 ymmärtää normaalitempoista kasvokkaista
puhetta

SISÄLLÖT:
 äänteiden, rytmin, painotuksen ja intonaation
tunnistaminen ja tuottaminen

 selviää käytännön puhetilanteista koulussa
ja sen ulkopuolella

 kulttuurisidonnaiset puheviestintätilanteet kuten
tervehtiminen, puhutteleminen, esittäytyminen,
kiittäminen, anteeksi pyytäminen, kysyminen,
asioiminen ja puhelinkäyttäytyminen
 nonverbaalinen viestintä
 omien tunteiden ja tarpeiden ilmaiseminen
kielellisesti
 puuttuvan kielitaidon kompensoiminen esimerkiksi
lähikäsitteitä käyttämällä tai selittämällä

 saa hyvin selvää opetuskeskustelusta ja
opettajan puheesta eri oppiaineiden tunnilla

 aktiivinen ja kriittinen kuunteleminen
 merkityksen päättely

 osaa tuoda esiin tietojaan ja kokemuksiaan

 suulliset esitykset
 tietojen esittäminen ja perusteleminen

 rohkaistuu käyttämään kieltä eri
viestintätilanteissa ja pystyy keskustelemaan
rakentavasti

 puheviestinnän strategiat kuten keskustelun
aloittaminen, ylläpitäminen ja päättäminen
 oman mielipiteen esittäminen ja perusteleminen,
kuulijan huomioon ottaminen, palautteen antaminen
 neuvottelutaitojen kehittäminen

 tunnistaa ja tekee puheessaan eron puheen
keskeisten rekisterien välillä

 puhutun kielen vaihtelu

Kielenopiskelu- ja tiedonhankintataidot
TAVOITTEET: Oppilas
 käyttää erilaisia kielenopiskelulle tyypillisiä
työtapoja



osaa lukea itsenäisesti ja valita
tarkoitukseensa sopivaa kirjallisuutta ja

SISÄLLÖT:
 oppikirjan, sanakirjan ja kirjaston käyttö
 pari- ja pienryhmätyöskentely säännöllisenä
harjoittelutapana
 tieto- ja viestintätekniikan hyödyntäminen
tiedonhankinnassa
 sujuva, erittelevä ja ymmärtävä lukutaito
 tietojen hankkiminen, arvioiminen ja soveltaminen
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TAVOITTEET: Oppilas
lähdemateriaalia

SISÄLLÖT:
 lähdemerkinnät



 oman työskentelyn arvioiminen

tunnistaa omia oppimisstrategioitaan sekä
tarvittaessa muuttaa niitä
tarkoituksenmukaisemmiksi

 osaa arvioida kielitaitonsa kehittymistä

 oman tuotoksen tarkkaileminen ja muokkaaminen
 oman kielitaidon arvioiminen

 kehittää kielitaitoaan eri oppiaineiden
oppitunneilla sekä luokkahuoneen
ulkopuolella

 lukutaidon strategioita kuten ennakointi, päättely ja
pääasioiden etsiminen tekstistä
 eri oppiaineisiin liittyvien tekstien laatiminen
 suulliset ja kirjalliset esitykset

Kirjoittaminen
TAVOITTEET: Oppilas
 tuottaa selkeitä, tilanteen ja tarkoituksen
mukaisia tekstejä

SISÄLLÖT:
 erilaisten tekstien laatiminen: kuvailevat ja kertovat
tekstit, epämuodolliset tekstit ja viestit,
mielipidekirjoitukset, asiatekstit, ohje, määritelmä,
tiivistelmä, selostus, kirje, hakemus, raportti,
tutkielma

 esittää ajatuksia kirjallisesti yhtenäisinä
kokonaisuuksina

 sidoksisuus, otsikoinnin ja kappalejaon, ajatuskartan
käytön ja laadinnan harjoitteleminen

 käyttää kirjoittaessaan kirjoitetun kielen
rekisteriä

 tavuttaminen, äänteiden kesto ja vokaaliharmonia
 oikeinkirjoitus ja kielenhuolto

 kehittää taitoaan ilmaista itseään ja tottuu
arvioimaan omaa ilmaisuaan

 uusien sanojen ja rakenteiden käyttö omissa
tuotoksissa, oman tekstin suunnittelu,
muokkaaminen ja viimeistely palautteen pohjalta

 kirjoittaa sujuvasti käsin ja osaa tuottaa
itsenäistä tekstiä tekstinkäsittelyohjelmalla

 pien- ja suuraakkoset (tyyppikirjaimet), selkeän ja
sujuvan käsialan harjoitteleminen

Viestintäkasvatus
TAVOITTEET: Oppilas
 ymmärtää ja osaa eritellä erilaisia
mediatekstejä ja niiden tarkoitusta

 saa selkoa aihepiiriltään tutuista radio- ja tv-

SISÄLLÖT:
 kuvanlukutaidon alkeet
 median tekstilajeja
 lehdistö
 radio ja televisio
 elokuva ja teatteri
 mainonta
 Internet, nettietiketti
 keskeisen sisällön ymmärtäminen kuullusta radio- ja
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TAVOITTEET: Oppilas
ohjelmista

Sanasto
TAVOITTEET: Oppilas
 laajentaa ja syventää aktiivista ja passiivista
sanavarastoaan tutusta ja konkreettisesta
kohti abstraktimpaa käsitteistöä

 tuntee sanojen muodostamisperiaatteet

Kielen rakenne ja kielitieto
TAVOITTEET: Oppilas
 pystyy ryhmittelemään sanoja merkityksen
ja taivutuksen perusteella sekä
tarkastelemaan sanoja ja lauseita toisiinsa
liittyvinä rakenteellisina yksikköinä

SISÄLLÖT:
tv-ohjelmasta

SISÄLLÖT:
 henkilökohtainen elämä, perhe, suku, ystävät
 aika
 sää
 lähiympäristö, koti ja asuminen
 maaseutu ja kaupunki
 vapaa-aika, kulttuuri, urheilu ja matkailu
 koulu fyysisenä ympäristönä, oppitunnit,
koulutoverit, opettajat ja muu henkilökunta
 eri oppiaineiden sanastoa
 ruokailu ja puhtaus
 ihmisen keho ja vaatetus
 julkiset tilat ja palvelut, kuten koulutus, kauppa,
liikenne ja terveydenhoito
 luonto
 tiedotusvälineet
 juhlapäivät, kansanperinne, tapakulttuuri
 leikit ja pelit
 suomalaiset merkkihenkilöt ja -tapahtumat
 arjen perinne ja elämänmuoto
 yhdyssanat, johdokset, lainasanat

SISÄLLÖT:
 kirjoitus- ja äännejärjestelmä, vokaalisointu,
astevaihtelu
 sanaluokat ja tärkeimmät nominityypit
 verbin persoona- ja aikamuodot sekä tapaluokat
pääpiirteissään
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TAVOITTEET: Oppilas

SISÄLLÖT:
 nominien sijamuodot
 rektiot
 lauseenjäsenten tunnistaminen yksinkertaisissa
lauseissa
 pää- ja sivulause
 konjunktiot
 nominaalimuotojen ja lauseenvastikkeiden
tunnistaminen

 käyttää kirjoittaessaan kirjoitetun kielen
rekisteriä

 puhutun ja kirjoitetun kielen erot

Kirjallisuus ja kirjallisuustieto
TAVOITTEET: Oppilas
 pystyy valitsemaan itselleen sopivaa
kirjallisuutta ja lukemaan itsenäisesti

SISÄLLÖT:
 sujuva, erittelevä ja ymmärtävä lukutaito
 ikäkauden ja kielitaidon mukainen koti- ja
ulkomainen kirjallisuus

 kehittää kirjallisuuden avulla
ymmärtämystään ja löytää kirjallisuudesta
elämyksiä

 keskustelua ja kirjoittamista novelleista, romaaneista
ja muista kaunokirjallisista teksteistä
 lukukokemuksen jakaminen muiden kanssa, esim.
esitelmien pitäminen

 kehittää kielitaitoaan ja kielellistä
tietoisuuttaan lukemalla kirjallisuutta
 osaa eritellä kirjallisuuden eri lajeja

 kielen vaihtelun havainnoiminen

 tuntee Suomen kirjallisuutta ja kulttuuria

 tutustuminen suomalaiseen yhteiskuntaan,
kulttuuriin ja tapoihin kaunokirjallisuuden avulla
 tutustuminen joihinkin Suomen kirjallisuuden
klassikoihin
 Kalevala, Seitsemän veljestä

 kaunokirjallisuuden päälajit: romaani, novelli, muu
lyhytproosa, runous, draama sekä tekstinä että
teatterikokemuksena
 kirjallisuuden perusanalyysi: aihe, juoni, henkilöt,
aika ja paikka
 tyylillinen pääjako: klassisismi, romantiikka, realismi,
modernismi

TYÖTAVAT
Suomi toisena kielenä -opetuksen työtavat tukevat äidinkielen ja kirjallisuuden opetuksen ja koulun yhteisiä työtapoja.
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Opetuksen lähtökohtana ovat oppilaalle ennestään tutut asiat. Oppilasta ohjataan oivaltavaan oppimiseen, päättelemään itse merkityksiä, käsitteitä ja säännönmukaisuuksia. Pari- ja ryhmätyöt edistävät sosiaalista joustavuutta, kykyä
toimia rakentavassa yhteistyössä sekä vastuun kantamista. Vuosiluokilla 7. – 9. harjoitellaan itsenäistä työskentelyä,
mm. tiedonhankintaa, esitelmien laatimista ja pitämistä. Erilaisten työtapojen opettelulla tuetaan oppilaan koulunkäyntiä ja kotoutumista.
ARVIOINTI
Suomi toisena kielenä -opetuksessa arvioinnin pääpaino on pitkälti oppilaan edistymisen ja työskentelytaitojen
kehittymisen arvioinnissa. Oppilaan arviointi on jatkuvaa ja monimuotoista, ja yhteistyö eri oppiaineiden opettajien
kesken on tärkeää. Erityisen tärkeää yhteistyö on arvioitaessa oppilaan siirtymistä opiskelemaan suomi äidinkielenä oppimäärää.
Oppilasta ohjataan myös itse arvioimaan taitojaan ja työskentelytapojaan.
Oppilaan arviointi voi olla sanallista koko perusopetuksen ajan lukuun ottamatta päättöarviointia, joka on
numeroarviointi. Mikäli oppilas on ollut jo usean vuoden ajan suomen kielen opetuksen piirissä, voi peruskoulun päättöarviointi painottua kielitaidon tason arviointiin. Päättöarvioinnin on oltava valtakunnallisesti yhteismitallista, jotta
oppilaiden oikeusturva toteutuisi heidän pyrkiessään jatko-opintoihin.
Päättöarvioinnin kriteerit arvosanalle 8
Päättöarvioinnissa otetaan huomioon kielitaidon kaikki osa-alueet. On otettava huomioon, että oppilaan kielitaitoprofiili
voi olla hyvinkin epätasainen: Vaikka oppilas saattaa joissakin asioissa selvästi ylittää ja joissakin alittaa arvosanan
kriteerit, voi hän silti saada arvosanan 8. Kielen osaamisen taso vuosiluokalla 9 arvioidaan kielitaidon tasojen
kuvausasteikon mukaan: B1.1–B1.2 Kielen lisäksi päättöarvioinnissa arvioidaan oppilaan kulttuuri- ja opiskelutaitoja.
Puheviestintä ja vuorovaikutustaidot
Oppilas ymmärtää normaalitempoista kasvokkaista puhetta ja saa hyvin selvää opettajan puheesta ja opetuskeskustelusta eri oppiaineiden oppitunneilla. Oppilas osaa tuoda esiin tietojaan ja kokemuksiaan esim. suullisissa esityksissä. Hän
rohkenee käyttää suomen kieltä eri viestintätilanteissa ja pystyy keskustelemaan rakentavasti. Hän tunnistaa ja tekee
eron puheen keskeisten rekisterien välillä. Ääntäminen on ymmärrettävää, vaikka siinä saattaa kuulua oppilaan äidinkielen vaikutus.
Kielenopiskelu- ja tiedonhankintataidot
Oppilas osaa käyttää kielenopiskelulle tyypillisiä työtapoja. Hän osaa valita tarkoitukseensa sopivaa kirjallisuutta ja lähdemateriaalia sekä pohtii tiedon oikeellisuutta. Hän tuntee omia oppimisstrategioitaan ja tarvittaessa tehostaa niitä.
Hän osaa arvioida kielitaitonsa kehittymistä ja kehittää kielitaitoaan eri oppiaineiden oppitunneilla sekä luokkahuoneen
ulkopuolella.
Kirjoittaminen
Oppilas osaa tuottaa selkeitä, tilanteen ja tarkoituksen mukaisia tekstejä ja osaa kirjoittaessaan käyttää kirjoitetun kielen rekisteriä. Hän kirjoittaa kohtuullisen virheetöntä tekstiä sekä käsin että tietojenkäsittelyohjelmalla.
Viestintäkasvatus
Oppilas käyttää ja ymmärtää erilaisia mediatekstejä ja osaa eritellä niiden tarkoitusta.
Sanasto
Oppilas osaa käyttää elämäänsä ja ympäristöönsä liittyvää sanastoa sekä tuntee eri oppiaineiden keskeisen sanaston.
Hän osaa hahmottaa ylä- ja alakäsitteitä ja tuntee sanojen muodostamisperiaatteet.
Kielen rakenne ja kielitieto
Oppilas osaa ryhmitellä sanoja merkityksen ja taivutuksen perusteella sekä tarkastella sanoja ja lauseita toisiinsa liittyvinä rakenteellisina yksikköinä.
Kirjallisuus ja kirjallisuustieto
Oppilas pystyy valitsemaan itselleen sopivaa kirjallisuutta ja lukemaan itsenäisesti sekä kehittämään kirjallisuuden avulla
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kielitaitoaan, tietämystään ja ymmärtämystään. Oppilas on lukenut opettajan kanssa sovittuja kaunokirjallisia tekstejä.
Hän tuntee suomalaista kirjallisuutta ja osaa eritellä kirjallisuuden eri lajeja.
Kulttuuritaidot
Oppilas tuntee suomalaista kulttuuria. Hän ymmärtää monikielisyyden ja monikulttuurisuuden merkityksen ja haluaa
kehittää toiminnallista kaksikielisyyttään.
KIELET
JOHDANTO
Apollon Yhteiskoulun yläasteella opiskellaan A-kielinä englantia ja saksaa tai toista kotimaista, ruotsia. Ne oppilaat, joilla
ei ole A-kielenä tai vapaaehtoisena A-kielenä toista kotimaista kieltä, aloittavat toisen kotimaisen kielen opiskelun Bkielenä 7.-vuosiluokalta.
Vieraiden kielten opetuksen tavoitteena on oppilaan oman kulttuuri-identiteetin rakentuminen sekä suvaitsevaisuuden
ja kulttuurien välisen ymmärryksen lisääminen.
Opetuksessa pyritään ottamaan huomioon erilaiset oppijat. Opetuksen tavoitteena on myös terveen itsetunnon
kehittyminen.
Lisäksi herätetään halua elinikäiseen oppimiseen.
AIHEKOKONAISUUDET
Ihmisenä kasvaminen
- keskittyminen ja ponnistelu
- vuorovaikutustaidot (kuunteleminen, kysyminen ja keskustelu)
- yksin ja yhdessä tekeminen
- tekemällä oppiminen
- vastuuntuntoisuus
- tavoitteellisuus
- erilaisuuden hyväksyminen
- kulttuurinen aktiivisuus
Kulttuuri-identiteetti 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
- arki ja juhlat meillä ja muualla
- tapakulttuuri
- Suomi osana pohjoismaita, Eurooppaa ja maailmaa
- herätellään oppilaita huomaamaan kaikille yhteisiä asioita
Viestintä ja mediataito
Oppilas
- harjoittelee viestinnän perustaitoja kohdekielellä
- tutustuu kohdekieliseen lehdistöön ja radio- ja tv-kanaviin sekä internetinverkkosivustoihin
- harjoittelee tiedonhankintaa vieraskielisistä lähteistä
- kehittää omaa ilmaisuaan vieraalla kielellä suullisesti ja kirjallisesti
- omaksuu kohdekielen kulttuurille tyypillisimpiä ilmaisutapoja
- opettelee käyttämään sähköistä viestintää
Osallistuva kansalaisuus ja yrittäjyys
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-

omatoimisuus ja kyky yhteistoimintaan
oman mielipiteen muodostaminen
vastuu omasta työstä
pitkäjänteinen ja innovatiivinen toiminta
kielitaidon merkitys yrittäjyydelle ja eri ammateissa
yhteistyö ulkomaisten koulujen kanssa
Vastuu ympäristöstä, hyvinvoinnista ja kestävästä tulevaisuudesta
- koko koulun yhteisessä kestävän kehityksen teemakokonaisuudessa kielet mukana
- kestävään kehitykseen liittyvää sanastoa
- oman talouden hallinta ja kulutuskäyttäytyminen
- toivottu tulevaisuus ja sen edellyttämät valinnat ja toiminnat
Ihminen ja teknologia
- tietotekniikka opetusvälineenä
- tietotekniikan käytöstä kertominen viestintätilanteena
OPPIMISYMPÄRISTÖ
- tavoitteena on saada aikaan avoin, rohkaiseva, kiireetön ja myönteinen ilmapiirikielten tunneille
- tukea oppilaiden oppimismotivaatiota
- aktiivisuuden, itseohjautuvuuden ja luovuuden edistäminen
- ohjaa oppilasta tavoitteellisuuteen ja itsearviointiin
- ohjaa oppilasta asettamaan omia tavoitteita ja arvioimaan omaa toimintaa
- oppilaalle annetaan tilaisuuksia käyttää tietotekniikkaa hyväkseen
- toisen kotimaisen kielen opetuksessa huomioidaan kaksikielisen Helsingin tarjoamat
- mahdollisuudet tutustua suomenruotsalaiseen kulttuuriin
- hyödynnetään Helsingissä olevia kohdekielen kulttuurikeskuksia
- kielten opetus tapahtuu luokissa, joissa oppilaiden käytössä on esim. sanakirjoja ja opettajien käytössä tarvittavat
av-välineet ja oheismateriaalit
- kielten luokissa on näkyvillä kohdekielen kulttuurin liittyvää visuaalista tietoa (esim. karttoja, julisteita,
lehtiartikkeleita)
OPETTAJAN ANTAMA OHJAUS
Oppimisen ja opiskelun ohjaus
- oppilasta ohjataan käyttämään erilaisia vieraiden kielen opiskelulle tyypillisiä opiskelustrategioita ja työtapoja
- oppilaalle annetaan ohjeita, kuinka harjoitella kielitaidon eri osa-alueita ja esim. sanoja
- 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 jäsentämistä,
kokonaisuuksien ymmärtämistä ja oppimaan oppimista, niin yksittäiselle oppilaalle kuin koko ryhmälle
- käytetään oppiaineelle ominaisia, monipuolisia eri oppijat ja oppimistyylit huomioivia menetelmiä
- kehitetään erilaisten työtapojen avulla oppimista, ajattelua ja ongelmanratkaisutaitoa,
- sosiaalisia taitoja ja aktiivista osallistumista
- valitaan työtavat, ryhmän tarpeet ja opetettava asia huomioon ottaen
- vaihdellaan työtapoja oppilaiden aktivoimiseksi ja motivaation lisäämiseksi
- erilaisin työtavoin rohkaistaan oppilasta sekä suulliseen että kirjalliseen tuottamiseen
- opettajan johdolla sekä yksin, pareittain että ryhmissä:
- ääntämisen ja kuuntelun harjoittelu opettajan ja äänitteiden avulla

48

-

laulut, pelit
dramatisointi arjen viestintätilanteista ja oppikirjan teksteistä
oppikirjatyöskentely

OPINTOIHIN LIITTYVIEN ONGELMIEN ENNALTAEHKÄISY
- oppilas ohjataan tarvittaessa tukiopetukseen, erityisopetukseen ja oppilashuoltoon
- vieraiden kielten opettaja tekee yhteistyötä oppilashuoltoryhmän, oppilaan huoltajien ja luokanvalvojan kanssa
- tietoa vieraiden kielten opiskelustrategioista annetaan huoltajille joko kirjallisesti tai vanhempainilloissa
- tukiopetusta voi antaa oma kieltenopettaja tai erityisopettaja
- oppilaalle esitetään vieraisiin kieliin liittyviä ammatteja ja koulutusta
- oppilaalle kerrotaan, missä työelämän eri osa-alueilla ja ammateissa tarvitaan kielitaitoa

10.2.2. TOINEN KOTIMAINEN KIELI, RUOTSI
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 elämänmuotoa. Oppilas oppii myös, että taitoaineena ja kommunikaation välineenä
kieli edellyttää pitkäjänteistä ja monipuolista viestinnällistä harjoittelua. Oppiaineena ruotsin kieli on taito- ja
kulttuuriaine.
RUOTSI A-KIELENÄ
YLEISTAVOITTEET
Opetuksen tehtävänä on, että oppilaan ruotsin kielen taito laajenee vaativampiin sosiaalisiin tilanteisiin sekä
harrastusten, palveluiden ja julkisen sektorin alueelle. Kirjoitetun kielen osuus opetuksessa kasvaa. Oppilaan taito toimia
ruotsinkielisen kulttuurin edellyttämällä tavalla kasvaa, ja hän hankkii lisää kieltenopiskeluun sopivia strategioita.
7.luokka
TAVOITTEET
Kielitaito
Kuullun ymmärtäminen
oppilas
- ymmärtää selkeää ja yksinkertaista, yleiskielistä puhetta esim. matkustamiseen ja ostoksiin liittyvissä tilanteissa
- oppii ymmärtämään suomen- ja riikinruotsiksi puhuttua yksinkertaista, hidastempoista kieltä
Puhuminen
Oppilas
- osaa kertoa lyhyesti itsestään ja selviytyy yksinkertaisista vuoropuheluista, joissa on keskeistä sanastoa
- oppii tuottamaan suomen- ja riikinruotsille tyypillisiä äänteitä
- hallitsee perustason lauserakenteita
Luetun ymmärtäminen
Oppilas
- ymmärtää tavanomaista sanastoa sisältäviä tekstejä
- ymmärtää tekstin pääajatuksen
Kirjoittaminen
Oppilas osaa
- kirjoittaa yksinkertaisia, arkielämän tilanteisiin ja omaan elämäänsä liittyviä viestejä
- kirjoittaa yksinkertaisia virkkeitä
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Kulttuuritaidot
Oppilas oppii
- perustietoja suomenruotsalaisista, Ruotsista ja muista Pohjoismaista
- vertailemaan omaa ja kohdekielen kulttuureja toisiinsa
- arvostamaan omaa, suomenruotsalaista, ruotsalaista ja muiden Pohjoismaiden kulttuuria ja tuntemaan kielialueen
yhteistä historiaa
- oppilas oppii viestimään ja toimimaan hyväksyttävällä tavalla arkipäivän tilanteessa
Opiskelustrategiat
Oppilas oppii
- ottamamaan vastuuta opiskelustaan (välineet ja säännöllinen ja sinnikäs työskentely)
- oivaltamaan sinnikkään ja omatoimisen viestinnällisen harjoittelun merkityksen
- käyttämään itsenäisesti oppikirjaa ja etsimään siitä tietoa
- harjoittelee käyttämään sanakirjaa
- tutustuu tieto- ja viestintätekniikan tarjoamiin harjoittelu- ja tiedonhankintamahdollisuuksiin
- arvioimaan omaa työskentelyään ja kielitaitonsa eri osa-alueita ja tarvittaessa pyrkii muuttamaan
työskentelytapojaan
- tiedostamaan eri oppimistyylien olemassaolon ja tunnistamaan vähitellen oman oppimistyylinsä
- käyttämään hyväksi äidinkielessä oppimaansa kielitietoa
- soveltamaan oppimaansa tietoa
- päättelemään, arvaamaan ja keksimään asiayhteyden uusissa tilanteissa
- käyttämään erilaisia muististrategioita (toiminta, ryhmittely yms.)
- analysoimaan (mallin avulla ja äidinkieleen verraten)
- liitämään uuden tiedon vanhaan
- ymmärtämään työrauhan merkityksen
- arvostamaan omaa ja muiden työtä
- työskentelemään yhteistoiminnallisesti
- antamaan positiivista palautetta
- seuraamaan omaa oppimistaan ja tulee tietoiseksi omasta oppimisestaan (vahvuudet ja heikkoudet) ja arvioimaan
työskentelyään suhteessa tavoitteisiin eri kielen oppimisen alueella
TYÖTAVAT
- opettaja valitsee työtavat jotka edistävät oppilaan oppimaan oppimista sekä tiedon jäsentämistä ja kokonaisuuksien
ymmärtämistä
- oppilaat työskentelevät opettajan johdolla, yksin, pareittain tai ryhmissä
- oppilaat harjoittelevat uusia sanoja ja rakenteita kirjallisesti ja suullisesti mm. käyttämällä niitä omissa tuotoksissaan
- oppilas harjoittelee päättelemään sanojen merkityksiä asiayhteyksistä
SISÄLLÖT
Rakenteet
Kerrataan ja syvennetään tarvittaessa vuosiluokilla 3-6 opittua
- substantiivien taivutus ja käyttö
- adjektiivien taivutus, käyttö ja vertailumuodot
- persoonapronominien subjekti- ja objektimuodot sekä omistusmuotoja
- kysymyssanat ja kysymyslauseen muodostaminen
- tavallisimpia demonstratiivi- ja indefiniittipronomineja
- perus- ja järjestysluvut; päiväys
- verbien taivutus: infinitiivi, preesens ja imperfekti
- imperatiivi
- apuverbit ja niiden käyttö
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tavallisimmat adverbit
tavallisimmat prepositiot ja konjunktiot
päälauseen sanajärjestys
S-genetiivi
Opetellaan uutena
- perfekti
- vahvojen ja epäsäännöllisten verbien taivutus
- eri pronominien käyttö substantiivin kanssa
- lyhyet vastaukset
- det muodollisena subjektina
- det finns – rakenne
- man – rakenne
- sivulauseen ja jälkilauseen sanajärjestys
Viestintätilanteet
- matkasuunnitelmien teko
- laivalippujen osto
- tullissa
- tapaaminen ja esitteleminen
- säästä kertominen
- mielipiteen ilmaiseminen
- musiikkiharrastuksesta ja eri musiikinlajeista kertominen (erityisesti musiikkiluokan oppilaat)
- tien kysyminen ja neuvominen
- ravintolassa
- luvan kysyminen ja suostuttelu
- junalippujen osto
Aihepiirit
- kuukaudet
- matkustaminen ja liikennevälineet
- Tukholman nähtävyydet
- konsertti
- ruoka
- perustietoja Ruotsista
- siirtolaisuus
- juhlapäivät: Svenska dagen, Lucia, joulu, laskiainen, ystävänpäivä, pääsiäinen juhannus
Viestintästrategiat
Oppilas oppii
- reagoimaan kuulemaansa käyttäen ruotsin kielelle ominaisia sanoja ja sanontoja
- tekemään lisäkysymyksiä
- elein, ilmein ja yksinkertaisin lausein reagoimaan kuulemaansa
- käyttämään kohteliaisuusfraaseja ja toivotuksia
8. luokka
TAVOITTEET
Kielitaito
Kuullun ymmärtäminen
Oppilas
- pystyy ymmärtämään yksinkertaista puhetta tai seuraamaan keskustelua hänelle tärkeistä aiheista

51

-

pystyy ymmärtämään lyhyiden, yksinkertaisten, itseään kiinnostavien keskustelujen ja viestien ydinsisällön sekä
havaitsemaan aihepiirin vaihdokset esim. tv-uutisissa
- ymmärtää normaalilla nopeudella ja selkeästi puhuttua yleiskieltä
Puhuminen
- oppilas osaa kertoa lyhyesti itsestään ja lähipiiristään
- oppilas selviytyy yksinkertaisista vuoropuheluista ja palvelutilanteista
- oppilaan puhe on melko sujuvaa ja ääntäminen melko ymmärrettävää
- oppilaan puheessa on lyhyitä ilmauksia, keskeistä sanastoa ja perustason lauserakenteita
Luetun ymmärtäminen
- oppilas ymmärtää yksinkertaista ja tavanomaista tekstiä(kirjeitä, pikku-uutisia, arkisia käyttöohjeita)
- oppilas ymmärtää tekstin pääajatukset ja joitakin yksityiskohtia parin kappaleen pituisesta tekstistä
- oppilas pystyy yksinkertaiseen päättelyyn kontekstin avulla
Kirjoittaminen
- oppilas selviytyy kirjoittamalla tutuissa, arkisiin tarpeisiin ja kokemuksiin liittyvissä tilanteissa
- oppilas osaa kirjoittaa yksinkertaisia viestejä(esim. postikortteja, henkilötietoja)
- oppilas osaa kirjoittaa lyhyitä tekstejä aiheista jotka liittyvät omaan elämään tai konkreettisiin tarpeisiin
Kulttuuritaidot
Oppilas
- saa lisätietoa suomenruotsalaisten, Ruotsin ja muiden Pohjoismaiden kulttuurista
- oppii vertailemaan omaa ja kohdekielen kulttuureja toisiinsa
- oppii arvostamaan omaa, suomenruotsalaista, ruotsalaista ja muiden Pohjoismaiden
- kulttuuria sekä tuntemaan jonkin verran myös kielialueen yhteistä historiaa
Opiskelustrategiat
Oppilas
- hyödyntää edelleen 7.luokalla oppimiaan opiskelustrategioita
- oppii arvioimaan ja keskustelemaan omista opiskelustrategioistaan ja kokeilemaan
- myös muita strategioita
SISÄLLÖT
Rakenteet
- verbin ja substantiivin taivutus kerrataan
- pää- ja sivulauseen sanajärjestys
- substantiivin taivutus sekä määräinen ja epämääräinen muoto
- adjektiivi + substantiivi epämääräisessä ja määräisessä muodossa
- omistusmuoto+ adjektiivi + substantiivi
- apuverbien taivutus
- man-rakenne ja s-passiivi
- pronomini+substantiivi
- sin, sitt, sina
- refleksiiviverbit
- 1.konditonalli pää- ja sivulause
Viestintätilanteet
- pankissa asioiminen
- kaupassa ja postissa asioiminen
- terveydenhoitajalla ja lääkärillä käynti
- puhelinkeskustelu
- oma mielipide esim. kirjasta, elokuvasta tai musiikkiesityksestä
Aihepiirit
- säätila
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vaatesanstoa
tietokonesanastoa
nuoren fyysinen ja psyykkinen hyvinvointi
musiikkisanastoa
juhlan järjestäminen
lisätietoa Pohjoismaista ja niiden kulttuurista
Viestintästrategiat
Oppilas oppii
- reagoimaan kuulemaansa käyttäen ruotsin kielelle ominaisia sanoja ja sanontoja
- tekemään lisäkysymyksiä
- elein, ilmein ja yksinkertaisin lausein reagoimaan kuulemaansa
- käyttämään kohteliaisuusfraaseja ja toivotuksia
9.luokka
TAVOITTEET
Kielitaito
Kuullun ymmärtäminen
- oppilas pystyy selviytymään konkreettisista arkipäivän tilanteista
- oppilas pystyy seuraamaan asiapuhetta pääpiirteittäin
- oppilas ymmärtää tavallista sanastoa ja kielen yleisimpiä fraaseja tutuissa tilanteissa
- oppilas ymmärtää hidasta ja selkeää yleispuhekieltä
- oppilas erottaa Suomessa ja Ruotsissa puhutun ruotsin kielen toisistaan
Puhuminen
- oppilas pystyy kertomaan lyhyesti lähipiiristään
- oppilas selviytyy yksinkertaisista sosiaalisista kohtaamisista ja palvelutilanteista
- oppilaan ääntäminen on ymmärrettävää, vaikka siinä on virheitä
- oppilas hallitsee perussanaston ja yksinkertaisen kieliopin, mutta virheitä on perusrakenteissakin
Luetun ymmärtäminen
- oppilas ymmärtää lyhyiden arkitekstien pääasiat (mainokset, aikataulu, käyttöohjeet)
- oppilas löytää uutta tietoa muutaman kappaleen pituisista teksteistä
- oppilas osaa päätellä sanojen merkityksen kieliasun ja sisällön perusteella
Kirjoittaminen
- oppilas osaa kirjoittaa lyhyitä, yksinkertaisia arkipäivään liittyviä viestejä ja luettelomaisia kuvauksia
- oppilas osaa liittää lauseita sidossanoilla (ja, mutta) toisiinsa
- oppilas kirjoittaa yksinkertaisimmat sanat ja rakenteet melko oikein, mutta tekee toistuvasti virheitä perusasioissa
- oppilaan vapaassa tuotoksessa voi olla paljon kömpelöitä ilmaisuja
Kulttuuritaidot
Oppilas oppii
- tuntemaan syvällisemmin suomenruotsalaista, ruotsalaista ja muuta pohjoismaista kulttuuria ja ymmärtämään
kulttuurierojen syitä
- toimimaan tavallisissa arkipäivän tilanteissa ottaen huomioon kohdekulttuurin
- tiedostamaan, että arvot ovat sidoksissa kulttuuriin
Opiskelustrategiat
Oppilas
- oppii ottamaan vastuuta omasta opiskelustaan
- oppii käyttämään itsenäisesti oppikirjaa ja sanakirjaa ja etsimään niistä tietoa
- tutustuu tieto- ja viestintätekniikan tarjoamiin harjoittelu- ja tiedonhankintamahdollisuuksiin
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oppii arvioimaan omaa työskentelyään ja kielitaitonsa eri osa-alueita ja tarvittaessa muuttamaan
työskentelytapojaan
oppii tiedostamaan eri oppimistyylien olemassaolon ja tunnistamaan oman oppimistyylinsä
oppii käyttämään erilaisia kielen opiskelulle tyypillisiä työtapoja ja opiskelustrategioita
oppii käyttämään hyväksi äidinkielessä oppimaansa
oppii arvioimaan ja soveltamaan oppimaansa tietoa

TYÖTAVAT
Oppilas
- käyttää 7. ja 8. luokalla oppimiaan työtapoja
- rohkaistuu käyttämään uusiakin työtapoja edellisten lisäksi
Viestintästrategiat
Oppilas
- oppii kielestä tai tilannevihjeestä päättelemään viestin sisällön
- osaa hyödyntää vuorovaikutustilanteessa saatua palautetta
- osaa käyttää joitakin suulliselle vuorovaikutukselle ominaisia ilmauksia, kuten puheenvuoron aloituksia ja lopetuksia
sekä puheenvuoron ottamiseen ja ylläpitämiseen ja palautteen
- antamiseen liittyviä ilmauksia
- osaa tarkkailla omaa kielenkäyttöään ja kompensoida puuttuvaa kielitaitoaan likimääräisellä ilmaisulla
SISÄLLÖT
Rakenteet
- pää- ja sivulauseen sanajärjestyksen kertaus
- epäsuora kysymyslause
- maantieteelliset nimet ja kansallisuussanat
- futuuri
- substantiivin taivutus sekä määräinen että epämääräinen muoto kerrataan
- adjektiivi +substantiivi epämääräisessä ja määräisessä muodossa kerrataan
- att+infinitiivi
- partisiipin preesens ja perfekti
- vara-verbit
- refleksiiviverbien kertaus
- superlatiivi attribuuttina
- s-passiivi kerrataan
- I. konditionaalin kertaus
- 2.konditonaalin kertaus
- deponenttiverbit
- vara- ja bli- passiivit
Viestintätilanteet
- kirjeen ja viestin kirjoittaminen
- ravintolakeskustelu
- hotellihuoneen varaaminen
Aihepiirit
- kestävä kehitys
- media
- ammatinvalinta, työnhaku ja työelämä
- nuoren elämän piiriin kuuluvat asiat
- syvennetään tietoa Pohjoismaista
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Suomesta ja Helsingistä kertominen

Päättöarvioinnin kriteerit arvosanalle 8
Kielitaito
Kielen osaamisen taso 9. luokalla kielitaidon tasojen kuvausasteikon mukaan:
Kuullun ymmärtäminen A2.2
Oppilas
- 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 tilannesidonnaisessa puheessa
- Yksinkertaisenkin viestin ymmärtäminen edellyttää yleispuhekieltä, joka äännetään hitaasti ja selvästi. Toistoa
tarvitaan melko usein.
Puhuminen A2.1
Oppilas
- Osaa kuvat lähipiiriään muutamin lyhyin lausein. Selviytyy yksinkertaisista sosiaalisista kohtaamisista 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
Oppilas
- Ymmärtää pääasiat ja joitakin yksityiskohtia muutaman kappaleen pituisista viesteistä jonkin verran vaativissa
arkisissa yhteyksissä (mainokset, kirjeet, ruokalistat, aikataulut) sekä faktatekstejä (käyttöohjeet, pikku-uutiset).
- 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
Oppilas
- Selviytyy kirjoittamalla kaikkein rutiininomaisimmista arkitilanteista.
- Osaa kirjoittaa lyhyitä, yksinkertaisia viestejä (henkilökohtaiset kirjeet, lappuset), jotka liittyvät arkisiin tarpeisiin
sekä yksinkertaisia luettelomaisia kuvauksia hyvin tutuista aiheista todellisista tai kuvitteellisista henkilöistä,
tapahtumista, omista ja perheen suunnitelmista),
- Osaa käyttävää perustarpeisiin liittyvää konkreettia sanastoa ja perusaikamuotoja sekä yksinkertaisin 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.
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Oppilas on oivaltanut kielen opiskelussa välttämättömän sinnikkään viestinnällisen harjoittelun merkityksen.
RUOTSI B-KIELENÄ
YLEISTAVOITTEET
Opetuksen tavoitteena on suulliseen vuorovaikutukseen painottuvan ruotsin kielen perustaidon
saavuttaminen. Lisäksi opetukseen kuuluu keskeisiä sisältöjä ruotsinkielisestä ja pohjoismaisesta kulttuurista. Opetus
edistää oppilaan kielenopiskelutaitoja.
7.luokka
TAVOITTEET
Kielitaito
Kuullun ymmärtäminen
Oppilas
- ymmärtää lyhyitä lauseita, kysymyksiä, kehotuksia, jotka liittyvät läheisesti henkilökohtaisiin asioihin ja välittömiin
tilanteisiin
- oppii ymmärtämään suomen ja riikinruotsiksi puhuttua yksinkertaista, hidastempoista kieltä
- erottaa Suomessa ja Ruotsissa puhutun ruotsin kielen toisistaan
Puhuminen
Oppilas
- osaa vastata yksinkertaisiin kysymyksiin lyhyin lausein
- oppii tuottamaan suomen- tai riikinruotsille tyypillisiä äänteitä
- tuottaa yksinkertaisia ilmaisuja
- oppii tuottamaan suomenruotsille tyypilliset äänteet
- oppii kuulemaan ja tuottamaan sanan pääpainon
Luetun ymmärtäminen
Oppilas
- ymmärtää lyhyitä ja yksinkertaisia tekstejä
- pystyy päättelemään tuntemattoman sanan merkityksen lauseyhteydestä
Kirjoittaminen
Oppilas
- osaa kirjoittaa lyhyitä ilmaisuja kuten henkilötietonsa, numerot ja tutut fraasit
- tuottaa jonkin verran omaa tekstiä
Kulttuuritaidot
Oppilas oppii
- perustietoja suomenruotsalaisista, Ruotsista ja Pohjoismaista
- herätellään huomaamaan oman ja kohdekielen kulttuurien yhtäläisyyksiä ja eroja
- arvostamaan omaa, suomenruotsalaista, ruotsalaista ja muiden Pohjoismaiden kulttuuria
Opiskelustrategiat
Oppilas oppii
- ottamaan vastuuta omasta opiskelustaan (välineet mukaan tunnille, säännöllinen ja sinnikäs työskentely,
tiedonhaku oppi- ja sanakirjoista)
- oivaltamaan sinnikkään ja omatoimisen viestinnällisen harjoittelun merkityksen
- käyttämään itsenäisesti oppikirjaa ja etsimään siitä tietoa
- tutustuu tieto- ja viestintätekniikan tarjoamiin harjoittelu- ja tiedonhankintamahdollisuuksiin
- arvioimaan omaa työskentelyään ja kielitaitonsa eri osa-alueita ja tarvittaessa pyrkii muuttamaan
työskentelytapojaan
- tiedostamaan eri oppimistyylien olemassaolon ja tunnistamaan vähitellen oman oppimistyylinsä
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käyttämään hyväksi äidinkielessä oppimaansa kielitaitoa
soveltamaan oppimaansa tietoa
päättelemään, arvaamaan ja keksimään asiayhteyden uusissa tilanteissa
käyttämään erilaisia muististrategioita (toiminta, ryhmittely yms.)
analysoimaan (mallin avulla ja äidinkieleen verraten)
liittämään uuden tiedon vanhaan
ymmärtämään työrauhan merkityksen
arvostamaan omaa ja muiden työtä
työskentelemään yhteistoiminnallisesti
antamaan positiivista palautetta
seuraamaan omaa oppimistaan ja tulee tietoiseksi omasta oppimisestaan (vahvuudet ja heikkoudet) ja arvioimaan
työskentelyään suhteessa tavoitteisiin eri kielen oppimisen alueilla

TYÖTAVAT
- opettaja valitsee työtavat jotka edistävät oppilaan oppimaan oppimista sekä tiedon jäsentämistä ja kokonaisuuksien
ymmärtämistä
- oppilaat työskentelevät opettajan johdolla, yksin, pareittain tai ryhmissä
- oppilaat harjoittelevat uusia sanoja ja rakenteita kirjallisesti ja suullisesti mm. käyttämällä niitä omissa tuotoksissaan
- oppilas harjoittelee vähitellen päättelemään sanojen merkityksiä asiayhteyksistä ja muiden kielten avulla
- oppilas opettelee soveltamaan harjoiteltavaa kieliainesta (sanastoa, rakenteita, viestintää)
- oppilas harjoittelee kertomaan suullisesti erilaisten tekstien sisältöä juonirungon avulla
- oppilas tekee omia suullisia ja kirjallisia sovelluksia harjoiteltavasta viestinnästä, sanastosta ja rakenteista
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 ja preesens
- apuverbit ja niiden käyttö
- tavallisimmat prepositiot
- 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
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viikonpäivät, kuukaudet
oma huone
aamiaisruoka
perustietoja Pohjoismaista
juhlapäivät: mm. Svenska dagen, Lucia, joulu, laskiainen, ystävänpäivä, pääsiäinen
Ääntäminen
- opetellaan suomenruotsin ääntämissäännöt
- harjoitellaan sanan pääpainoa
Viestintästrategiat
Oppilas harjoittelee
- päättelemään viestin sisältöä tilannevihjeiden avulla
- reagoimaan kuulemaansa esim. keskustelussa
- tarkkailemaan omaa ja muiden kielenkäyttöä
ARVIOINTI
Oppilaita arvioidaan 7.luokalle asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Oppilaiden osaamista testataan eri laajuisilla kokeilla
kuullun ja luetun ymmärtämisessä sekä suullisessa ja kirjallisessa tuottamisessa. Lisäksi oppilaiden sanaston ja
rakenteiden hallintaa testataan erilaisilla pienillä kokeilla.
Arvosanaan vaikuttaa oppilaan sinnikäs, pitkäjänteinen, huolellinen ja aktiivinen työ sekä kotona että oppitunneilla.
Oppilaat arvioivat itse omaa edistymistään ja työskentelyään. Opettajat arvioivat oppilaan edistymistä ja työskentelyä
myös sanallisesti.
Arviointiin vaikuttavat myös oppilaan tekemät erilaiset kirjalliset tuotokset ja suullinen osaaminen oppitunneilla.
Oppilaan ääntäminen vaikuttaa myös arvosanaan.
8. luokka
TAVOITTEET
Kielitaito
Kuullun ymmärtäminen
Oppilas
- pystyy seuraamaan omaan kokemukseen liittyviä keskusteluja, jotka sisältävät selkeästi puhuttuja pidempiä lauseita
- ymmärtää selkeitä ja lyhyitä, itselle tärkeisiin asioimistilanteisiin liittyviä kysymyksiä ja ohjeita
- oppii ymmärtämään yksinkertaista ja hidastempoista Suomessa ja Ruotsissa puhuttua ruotsin kieltä
- erottaa Suomessa ja Ruotsissa puhutun ruotsin kielen toisistaan
Luetun ymmärtäminen
Oppilas
- pystyy etsimään haluamansa yksittäisen tiedon lyhyestä tekstistä
- ymmärtää lyhyitä viestejä, joissa käsitellään arkielämää ja rutiinitapahtumia tai annetaan yksinkertaisia ohjeita
- ymmärtää pääajatukset lukemastaan tekstistä
Puhuminen
Oppilas
- selviytyy yksinkertaisimmista asioimistilanteista ja osaa kysyä neuvoa
- osaa kertoa lyhyesti henkilötietonsa sekä kokemuksistaan ja tuntemuksistaan
- tarvitsee puhekumppanin apua
- puhuu pääsääntöisesti ymmärrettävästi
Kirjoittaminen
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Oppilas
- osaa kirjoittaa erilaisia lyhyitä viestejä läheiseen kokemuspiiriin liittyvissä tilanteissa
- tuottaa omaa tekstiä ymmärrettävästi
Kulttuuritaidot
- lisätietoa Ruotsista ja Norjasta sekä suomenruotsalaisista
- oppilas oppii vähitellen viestimään ruotsinkielisen kulttuurin edustajien kanssa jokapäiväisissä tilanteissa
ruotsinkieliselle kulttuurille luontevalla tavalla
- laajennetaan ja syvennetään tietoa omasta ja ruotsalaisesta tapakulttuurista ja eri juhlapyhistä
Opiskelustrategiat
Oppilas
- vahventaa vähitellen 7.-luokalla omaksumiaan opiskelustrategioita ja kykenee tarvittaessa muuttamaan niitä ja
etsimään itselleen sopivampia strategioita
- oppii käyttämään hyväksi sekä äidinkielessä että muissa vieraissa kielissä oppimaansa
- oppii keskustelemaan opiskelustrategioistaan, jakamaan kokemuksiaan kieltenopiskelusta ja rohkaistuu
kokeilemaan muita tuloksia tuottaneita strategioita
TYÖTAVAT
- opetuksessa hyödynnetään systemaattisemmin erilaisia 7.-luokalla käytettyjä työtapoja
SISÄLLÖT
Rakenteet
Kerrataan 7.-luokalla harjoiteltuja rakenteita
- preesens, apuverbit
- lukusanat
- persoonapronominien objektimuodot
- substantiivien taivutus ja käyttö
- adjektiivien taivutus ja käyttö
- omistusmuodot ja niiden käyttö
- prepositioita
- päälauseen käänteinen sanajärjestys
- kysymysten teko
Opetellaan uutena
- imperfekti
- det finns-rakenne
- järjestysluvut
- imperatiivi
- man-rakenne
- perfekti
- adjektiivien vertailu
- lyhyet vastaukset
- sivulause
Aihepiirit
- matkasuunnitelma
- päiväykset, kuukaudet
- liikennevälineet
- laivalla
- tullissa
- sää
- musiikki
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Viestintätilanteet
- onnitteleminen
- laivalippujen osto
- tapaaminen ja esitteleminen
- omasta musiikkiharrastuksesta ja musiikkimieltymyksistä kertominen
- tien kysyminen ja neuvominen
- luvan kysyminen ja suostuttelu
- majoituksen varaaminen
- ravintolassa
- sairaudesta kertominen, sairastuminen, lääkärissäkäynti
Ääntäminen
- kerrataan ja syvennetään 7.-luokalla opittua
- harjoitellaan sanan pääpainon sanomista
Viestintästrategiat
Oppilas harjoittelee
- päättelemään viestin sisältöä tilannevihjeiden avulla
- reagoimaan kuulemaansa esim. keskustelussa
- tarkkailemaan omaa ja muiden kielenkäyttöä
- korvaamaan puuttuvaa kielitaitoa likimääräisellä ilmauksella
- ottamaan puheenvuoron
ARVIOINTI
Oppilaita arvioidaan 8.luokalle asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Oppilaiden osaamista testataan erilaajuisilla kokeilla
kuullun ja luetun ymmärtämisessä sekä suullisessa ja kirjallisessa tuottamisessa. Lisäksi oppilaiden sanaston ja
rakenteiden hallintaa testataan erilaisilla pienillä kokeilla.
Arvosanaan vaikuttaa oppilaan sinnikäs, pitkäjänteinen, huolellinen ja aktiivinen työ sekä kotona että oppitunneilla.
Oppilaat arvioivat itse omaa edistymistään ja työskentelyään. Opettajat arvioivat oppilaan edistymistä ja työskentelyä
myös sanallisesti.
Arviointiin vaikuttavat myös oppilaan tekemät erilaiset kirjalliset tuotokset ja suullinen osaaminen oppitunneilla.
Oppilaan ääntäminen vaikuttaa myös arvosanaan.
9. luokka
TAVOITTEET
Kielitaito
Kuullun ymmärtäminen
Oppilas pystyy
- ymmärtämään puhetta, joka on yksinkertaista, normaalilla nopeudella ja selkeästi puhuttua yleiskieltä, joka usein
täytyy lisäksi toistaa
- seuraamaan keskustelua ja viestejä, jotka käsittelevät arkisia tapahtumia tai hänelle tärkeitä aiheita tilanneyhteyden
tukemana
- ymmärtää jokapäiväisiä elämäntapahtumia käsittelevää puhetta
- ymmärtämään lyhyiden, yksinkertaisten, itseään kiinnostavien keskustelujen ja viestien (ohjeet, kuulutukset)
ydinsisällön
- ymmärtämään Ruotsissa ja Suomessa puhuttua ruotsin kieltä
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Luetun ymmärtäminen
Oppilas ymmärtää
- yksinkertaisia ja kaikkein tavanomaisinta sanastoa sisältäviä tekstejä (esim. yksityiskirjeitä, pikku-uutisia), jotka
liittyvät jokapäiväisen elämän tapahtumiin
- tekstin pääajatukset ja joitakin yksityiskohtia parin kappaleen pituisista teksteistä.
- Oppilas osaa paikantaa ja verrata yksittäisiä tietoja pystyy hyvin yksinkertaiseen päättelyyn asiayhteyden avulla.
Puhuminen
Oppilas
- osaa kertoa lyhyesti itsestään ja lähipiiristään. Selviytyy kaikkein yksinkertaisimmista vuoropuheluista ja
palvelutilanteista. Tarvitsee joskus puhekumppanin apua.
- ääntää melko ymmärrettävästi ja sujuvasti
- osaa muutamia lyhyitä ilmauksia, keskeisintä sanastoa ja perustason lauserakenteita.
Kirjoittaminen
Oppilas
- selviytyy tutuissa, arkisiin tarpeisiin ja kokemuksiin liittyvissä tilanteissa
- osaa kirjoittaa yksinkertaisia, lyhyitä viestejä (esim. postikortti, henkilötiedot, sanelu)
- osaa kaikkein tavallisimpia sanoja ja ilmauksia, jotka liittyvät omaan elämään tai konkreettisiin tarpeisiin
- osaa kirjoittaa lyhyehköjä virkkeitä, joissa käyttää keskeisimpiä rakenteita
Kulttuuritaidot
Oppilas
- saa lisätietoa Tanskasta ja Islannista sekä suomenruotsalaisista
- oppii varmemmin viestimään ruotsinkielisen kulttuurin edustajien kanssa jokapäiväisissä tilanteissa ruotsinkieliselle
kulttuurille luontevalla tavalla
- laajentaa ja syventää tietoaan omasta ja ruotsalaisesta tapakulttuurista sekä eri juhlapyhistä
- osaa kertoa keskeisiä tietoja Helsingistä ja Suomesta
- ymmärtää pohjoismaisen yhteistyön merkityksen
- tuntee maamme suomen- ja ruotsinkielisten asukkaiden arkipäivän vuorovaikutustaitoja
Opiskelustrategiat
Oppilas
- käyttää säännöllisesti omaksumiaan opiskelustrategioita ja työtapoja
- käyttää hyväkseen sekä äidinkielessä että muissa vieraissa kielissä oppimaansa
- keskustelee opiskelustrategioistaan, jakaa kokemuksiaan kieltenopiskelusta ja kokeilee muita tuloksia tuottaneita
strategioita
TYÖTAVAT
Oppilas
- harjoittelee käyttämään yhteistoiminnallista työtapaa
- osaa käyttää rutinoidusti erilaisia työtapoja, jotka kehittävät oppimista ja ajattelua sekä ongelmanratkaisutaitoja,
työskentelytaitoja ja sosiaalisia taitoja ja aktiivista osallistumista
Viestintästrategiat
Oppilas
- osaa selvittää viestin sisällön päättelemällä kielellisesti tai tilannevihjeiden avulla
- osaa hyödyntää vuorovaikutustilanteessa saamaansa palautetta
- tarkkailee omaa kielenkäyttöään
- korvaa puuttuvaa kielitaitoaan likimääräisellä ilmaisulla
- osaa aloittaa ja lopettaa puheenvuoron
- kykenee ottamaan puheenvuoron itselleen ja ylläpitämään puheenvuoroaan
- osaa käyttää palautteen antamiseen liittyviä ilmauksia
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SISÄLLÖT
Rakenteet
Kerrataan 8.-luokalla harjoiteltuja rakenteita
- verbien taivutus
- järjestysluvut
- persoonapronominit: perus-objekti ja omistusmuodot
- adjektiivien taivutus ja käyttö sekä vertailu
- pää- ja sivulauseen sanajärjestys
- kysymysten muodostaminen
Opetellaan uutena
- pluskvamperfekti
- sin, sitt, sina
- refleksiiviverbit
- I konditionaali
- adjektiivi ja substantiivi määräisessä muodossa
- att-sanan käyttö ennen infinitiiviä
- adjektiivin ja substantiivin käyttö eri pronominien jälkeen
- futuuri
Aihepiirit
- tietotekniikka harrastuksena
- tanssi harrastuksena
- ulkonäkö, luonne
- 9.-luokkalaisen elämää ja ajatuksia
- -ihastuminen
- -koulu
- asuminen maalla ja kaupungissa
- Suomesta ja Helsingistä kertominen
- pohjoismainen luonto
- kestävä kehitys
- talviurheilu
- ammatteja
- kesätyöt
- työharjoittelu
- Tanska ja Islanti
Viestintätilanteet
- kesäleiristä kertominen
- itsestä, harrastuksesta (esim. tanssi) kertominen
- omasta koulusta kertominen
- mielipiteen ilmaiseminen
- TET-jaksosta kertominen
- kesätyöstä kertominen
ARVIOINTI
Kielitaito
Arvosanan 8 (hyvä) tavoitetaso B-ruotsissa 9. luokan päättyessä
Kielen opetuksen ja oppimisen yleiseurooppalainen viitekehys ja sen suomalainen
sovellus.
Kuullun ymmärtäminen (taso A2.1)
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Pystyy ymmärtämään yksinkertaista puhetta tai seuraamaan keskustelua aiheesta, jotka ovat hänelle välittömän
tärkeitä.
- Pystyy ymmärtämään lyhyiden, yksinkertaisten, itseään kiinnostavien keskustelujen ja viestien (ohjeet, kuulutukset)
ydinsisällön sekä havaitsemaan aihepiirin vaihdokset tv-uutisissa.
- Yksinkertaisenkin viestin ymmärtämine 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 (yksityiskirjeitä, pikku-uutisia,
arkisimpia käyttöohjeita).
- Ymmärtää tekstin pääajatukset ja joitakin yksityiskohtia parin kappaleen pituisista teksteistä.
- Osaa paikantaa ja verrata yksittäisiä tietoja ja pystyy hyvin yksinkertaiseen päättelyyn kontekstin avulla.
- Lyhyenkin tekstipätkän lukeminen ja ymmärtäminen on hidasta.
Puhuminen (taso A1.3)
- Osaa kertoa lyhyesti itsestään ja lähipiiristään. Selviytyy kaikkein yksinkertaisimmista vuoropuheluista 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 kokemuksiin 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
Kulttuuritaidot
Oppilas tuntee suomenruotsalaisen ja ruotsalaisen sekä muiden pohjoismaiden elämänmuotojen ja kulttuurien
keskinäisiä suhteita, eroja ja yhtäläisyyksiä. Oppilas tuntee maamme suomen- ja ruotsinkielisten asukkaiden 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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10.2.3 VIERAAT KIELET
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 välineenä kieli edellyttää
pitkäjänteistä ja monipuolista viestinnällistä harjoittelua. Vieras kieli oppiaineena on taito- ja kulttuuriaine.
TYÖTAVAT
- Opettaja valitsee pedagogisen asiantuntemuksensa mukaan työtavat, jotka edistävät tiedon jäsentämistä,
kokonaisuuksien ymmärtämistä ja oppimaan oppimista, niin yksittäiselle oppilaalle kuin koko ryhmälle.
- käytetään oppiaineelle ominaisia monipuolisia sekä eri-ikäiset oppijat ja erilaiset oppimistyylit huomioivia
menetelmiä, jotka mahdollistavat luovan toiminnan ja elämykset.
- kehitetään erilaisten työtapojen avulla oppimisen, ajattelun ja ongelmanratkaisutaitoja, työskentelytaitoja ja
sosiaalisia taitoja sekä aktiivista osallistumista
- valitaan työtavat ryhmän tarpeet ja opetettava ja harjoiteltava asia huomioon ottaen
- vaihdellaan työtapoja oppilaiden aktivoimiseksi ja motivaation lisäämiseksi
- erilaisin työtavoin pyritään rohkaisemaan oppilasta sekä suulliseen että kirjalliseen tuottamiseen opettajan johdolla
sekä yksin, pareittain että ryhmissä.
ARVIOINTI
Oppilaita arvioidaan luokka-asteelle asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Oppilaiden osaamista testataan erilaajuisilla
kokeilla kuullun ja luetun ymmärtämisessä sekä suullisessa että kirjallisessa tuottamisessa. Lisäksi oppilaiden sanaston
rakenteiden hallintaa testataan erilaisilla pienillä kokeilla.
Arvosanaan vaikuttaa oppilaan pitkäjänteinen, huolellinen ja aktiivinen työ sekä kotona että oppitunneilla.
Oppilaat arvioivat itse omaa edistymistään ja työskentelyään. Opettajat arvioivat oppilaan edistymistä ja työskentelyä
myös sanallisesti.
Arviointiin vaikuttavat myös oppilaiden tekemät erilaiset kirjalliset tuotokset ja suullinen osaaminen oppitunneilla.
Oppilaan ääntäminen vaikuttaa myös arvosanaan.
Päättöarvioinnin kriteerit arvosanalle 8
Kielitaito
Kielen osaamisen taso 9. luokalla kielitaidon tasojen kuvausasteikon mukaan:

-

Englanti

-

Muut kielet

Kuullun
Puhuminen
ymmärtäminen
B1.1
Toimiva A2.2
peruskielitaito
Kehittyvä
peruskielitaito
A2.2
Kehittyvä A2.1
peruskielitaito
Peruskielitaidon
alkuvaihe

Tekstin
Kirjoittaminen
ymmärtäminen
B1.1
Toimiva A2.2
Kehittyvä
peruskielitaito
peruskielitaito
A2.2
Kehittyvä A2.1
peruskielitaito
Peruskielitaidon
alkuvaihe

A-KIELI
A-kieltä opiskellaan kaikille yhteisenä aineena. Lisäksi A-kieli voidaan aloittaa vapaaehtoisena. Hyvien
opiskelutottumusten omaksuminen kaikille yhteisen A-kielen opetuksessa luo pohjaa myöhemmin alkaville
kieliopinnoille. A-kielen opiskelun myötä oppilailla alkaa myös kehittyä kulttuurien välinen toimintakyky.
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Vuosiluokat 7−9
Opetuksen tehtävänä on, että oppilaan kielitaito laajenee 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.
TAVOITTEET
Kielitaito, muu kuin englanti
Oppilas oppii
- ymmärtämään kouluikäisen nuoren elämään liittyvää sekä yleis- tai asiatietoa sisältävää selkeää yleiskielistä puhetta
ja tekstiä
- selviytymään yksinkertaisista sosiaalisista kohtaamisista ja tavallisista palvelutilanteista ja kuvailemaan lähipiiriään
- kirjoittamaan suppeita viestejä ja luettelomaisia kuvauksia hyvin tutuista aiheista.
Kielitaito, englanti
Oppilas oppii
- ymmärtämään pääajatukset ja keskeisiä yksityiskohtia myös laajempaa yleistietoa sisältävästä kuullusta tai luetusta,
selvästi jäsennetystä tekstistä
- selviytymään myös hiukan vaativammista epävirallisista keskustelutilanteista sekä kertomaan suullisesti tai
kirjallisesti arkisista asioista, jotka sisältävät myös jonkin verran yksityiskohtia
- tiedostamaan joitakin keskeisiä eroja englannin kielen eri varianteista.
Kulttuuritaidot
Oppilas oppii
- tuntemaan kohdekulttuuria ja ymmärtämään sitä omaa kulttuuritaustaansa vasten
- viestimään ja toimimaan kohdekulttuurissa hyväksyttävällä tavalla tavanomaisissa arkipäivän tilanteissa
- tiedostamaan arvojen kulttuurisidonnaisuuden.
Opiskelustrategiat
Oppilas oppii
- käyttämään erilaisia kielen opiskelun ja oppimisen kannalta tehokkaita työtapoja ja opiskelustrategioita ja
käyttämään hyväksi äidinkielessä oppimaansa
- hyödyntämään tieto- ja viestintätekniikkaa tiedonhankinnassa ja viestinnässä
- tekemään pienimuotoisia projektitöitä itsenäisesti tai ryhmässä
- arvioimaan omaa työskentelyään ja kielitaitonsa eri alueita suhteessa tavoitteisiin ja tarvittaessa muuttamaan
työskentelytapojaan.
KESKEISET SISÄLLÖT
Tilanteet ja aihepiirit oman ja opiskeltavan kielen kielialueen näkökulmasta
Luokilla 3−6 esiin tulleen lisäksi
- vapaa-ajan vietto ja harrastukset
- matkustaminen
- julkiset palvelut
- opiskelu, työ ja elinkeinoelämä
- kestävä kehitys
- terveys ja hyvinvointi
- tiedotusvälineet
Rakenteet
- verbin perustaivutus ja tärkeimmät aikamuodot
- substantiivien ja adjektiivien sekä yleisimpien pronominien ja prepositioiden käyttö
- keskeinen lauseoppi ja sidosrakenteet
Viestintästrategiat
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kielellinen tai tilannevihjeisiin perustuva päättely viestin sisällön selvittämiseksi
vuorovaikutustilanteessa saadun palautteen hyödyntäminen
puuttuvan kielitaidon kompensointi likimääräisellä ilmaisulla
oman kielenkäytön tarkkailu
joidenkin suulliselle vuorovaikutukselle ominaisten ilmausten, kuten puheenvuoron aloitukseen ja lopetukseen sekä
puheenvuoron ottamiseen ja ylläpitämiseen ja palautteen antamiseen liittyvien ilmausten käyttö
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 merkityksen.
TAVOITTEET
7.luokka
Kielelliset tavoitteet
- Oppilas
- osaa kommunikoida ymmärrettävästi yksinkertaisissa käytännön tilanteissa ja ylläpitää helpohkoa dialogia
- pyrkii ääntämään englannille ominaisella tavalla
- kirjoittaa lyhyitä tekstejä käyttäen melko oikein kielen keskeisiä perusrakenteita
- pystyy lukemaan ja työstämään helppoja tekstejä
- ymmärtää selkeää englanninkielistä puhetta
Kulttuuritaidot
Oppilas
- oppii viestimään ja toimimaan kohdekulttuurissa hyväksyttävällä tavalla tavanomaisissa arkipäivän tilanteissa
- oppii arvostamaan ja tuntemaan englanninkielistä kulttuuria sekä hyväksymään ihmisten erilaisuuden
- tutustuu alustavasti joidenkin englanninkielisten maiden historiaan, maantieteeseen ja puhetapaan
Opiskelustrategiat
Oppilas
- oppii toimimaan vastuullisesti ja yritteliäästi kielenoppimistilanteissa
- oppii käyttämään lähinnä pari- ja pienryhmätyöskentelyssä kielen opiskelun keskeisiä harjoittelumuotoja,kuten
uusien sanojen ja rakenteiden käyttöä omissa tuotoksissa sekä sanojen ja sanontojen merkityksen päättelyä
asiayhteydessä
- oppii käyttämään oppikirjaa, sanakirjaa ja muita tiedonhankintavälineitä myös itsenäisesti
- oppii arvioimaan työskentelyään ja kielitaitonsa eri alueita suhteessa annettuihin tavoitteisiin
8. ja 9. luokat
Kielelliset tavoitteet
7.luokan tavoitteet syventäen
Oppilas
- oppii puhumaan vaativammissa kommunikointitilanteissa
- oppii työstämään tekstejä, jotka koskettelevat yhteiskunnan ja elämän eri alueita
- oppii kirjoittamaan raportteja ja aineita eri aiheista
- oppii huomaamaan brittienglannin ja amerikanenglannin peruserot
- omaksuu luokka-asteen keskeiset sisällöt
Kulttuuritaidot
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Oppilas
- tutustuu paremmin englanninkielisten maiden tapoihin, historiaan, yhteiskuntajärjestelmiin ja kielen muotoihin
- syventää ymmärtämistään englanninkielisestä kulttuurista esim. kirjallisuuden ja elokuvien avulla
- harjaantuu esiintymään englanniksi
Opiskelustrategiat
Oppilas
- kasvaa ottamaan vastuuta omasta oppimisestaan
- pystyy arvioimaan omaa oppimistaan
- pystyy itsenäiseen työskentelyyn oppimistilanteissa
- tekee luotettavasti oman osuutensa ryhmätöissä ja projekteissa
- omaksuu myönteisen opiskeluasenteen
- osaa ottaa muut oppijat huomioon ja ylläpitää työrauhaa
KESKEISET SISÄLLÖT
7.luokka
Tilanteet ja aihepiirit
- koti, perhe, asuminen maalla ja kaupungissa, lähiympäristö; lemmikit; koulunkäynti; ystävät ja ystävyys
- harrastukset; rahankäyttö ja ostokset; vaatteet ja pukeutuminen; ruoka ja ruokailu
Rakenteet
- perusaikamuodot: yleispreesens, yleisimperfekti, perfekti, pluskvamperfekti; adjektiivin vertailu; prepositioita,
adverbejä, ajanilmaisuja
- verbin –ing-muoto; futuuri; sanajärjestys; kestopreesens ja kestoimperfekti; 1.konditionaali alustavasti,
- imperatiivi
8.luokka
Tilanteet ja aihepiirit
- Eurooppa, matkustaminen, oman ja vieraan kulttuurin vertailu,
- Yhdysvallat, amerikkalainen elämäntapa, maantieto ja historiaa
- nuorten ja aikuisten suhteet, terveet elämäntavat
- Suomi: perustiedot, ulkomaalainen Suomessa, suomalainen kulttuuri
Rakenteet
- substantiivit, artikkelit, yksikkö ja monikko, relatiivipronominit, muodollinen subjekti, paljoussanat
- objektimuodot ja itsenäiset omistusmuodot; artikkelin käyttö maantieteellisten nimien yhteydessä, adjektiivit ja
adverbit sekä niiden vertailu
- modaaliapuverbit ja korvaavia rakenteita; refleksiivipronominit, 1.ja 2. konditionaali, liitekysymykset
9.luokka
Tilanteet ja aihepiirit
- ihmissuhteet, kestävä kehitys, opiskelu, yhteiskunnan palvelut, tiedotusvälineet, viestintä, arkielämän teknologia ja
nuorisokulttuuri, sekä työelämä
Rakenteet
- passiivi, ing-muoto, infinitiivi, epäsuora esitys, ja kertaus
ARVIOINTI
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Kielitaito
Arvosana 8 (hyvä) tavoitetaso A-englannissa 9.luokan päättyessä
Kielen opetuksen ja oppimisen yleiseurooppalainen viitekehys ja sen suomalainen sovellus.
Kuullun ymmärtäminen
B1.1. Toimiva kielitaito
- Ymmärtää pääajatukset ja keskeisiä yksityiskohtia puheesta, joka käsittelee koulussa, työssä tai vapaa-aikana
säännöllisesti toistuvia teemoja, mukaan lukien lyhyt kerronta. Tavoittaa radiouutisten, elokuvien, TV-ohjelmien ja
selkeiden puhelinviestien pääkohdat.
- Pystyy seuraamaan yhteiseen kokemukseen tai yleistietoon perustuvaa puhetta.
- 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 keskusteluissa 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 ilmaisuja. Osaa useita
yksinkertaisia ja joitakin vaativampiakin rakenteita.
- Laajemmassa puheessa perusasioissa esiintyy paljon virheitä (esim. verbien aikamuodoissa) ja ne voivat joskus
haitata ymmärrettävyyttä.
Luetun ymmärtäminen
B1.1 Toimiva peruskielitaito
- Pystyy lukemaan monenlaisia, muutaman sivun pituisia tekstejä (taulukot, kalenterit, kurssiohjelmat, 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 puutteellista.
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, puhelinviesti)
- Osaa arkisen perussanaston, rakenteet ja tavallisimmat sidoskeinot.
- Kirjoittaa yksinkertaiset sanat ja rakenteet oikein, mutta tekee virheitä harvinaisemmissa rakenteissa ja muodoissa
ja tuottaa kömpelöitä ilmaisuja.
SAKSA A-KIELI
TAVOITTEET
7. luokka
Kielelliset tavoitteet
Oppilas
- pystyy kertomaan lyhyesti itsestään ja lähiympäristöstään halliten keskeisen sanaston ja rakenteet
- tuntee saksan kielen ääntämissäännöt ja noudattaa niitä
- pystyy kirjoittamaan lyhyitä tekstejä tutuista aiheista
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ymmärtää tavanomaista sanastoa sisältäviä tekstejä ja selkeää, hidastempoista puhetta
Kulttuuritaidot
Oppilas
- oppii viestimään Saksassa totutulla tavalla
- oppii tuntemaan saksankielistä kulttuuria ja hyväksymään ihmisten erilaisuudet
- tutustuu joihinkin Saksan alueisiin ja kaupunkeihin
Opiskelustrategiat
Oppilas
- oppii ottamaan vastuuta omasta opiskelustaan tekemällä annetut tehtävät
- oppii käyttämään erilaisia harjoittelumuotoja
- oppii käyttämään oppikirjaa myös itsenäisesti
- oppii arvioimaan työskentelyään
8. ja 9. luokat
Kielelliset tavoitteet
Oppilas
- oppii puhumaan vaativammissa kommunikointitilanteissa
- ymmärtää elämän eri alueita käsitteleviä tekstejä
- oppii päättelemään tuntemattomien sanojen merkityksiä niiden kieliasusta ja kontekstista oppii laatimaan
kirjoitelmia käsitellyistä aiheista
- omaksuu luokka-asteen sisällöt
Kulttuuritaidot
Oppilas
- tutustuu Saksan lisäksi muihin saksankielisiin maihin ja kaupunkeihin
- syventää tietoja saksankielisestä kulttuurista
- harjaantuu viestimään Saksassa totutulla tavalla
Opiskelustrategiat
Oppilas
- syventää 7. luokalla oppimiaan opiskelustrategioita
- oppii tekemään pienimuotoisia projektitöitä yksin tai ryhmässä
KESKEISET SISÄLLÖT
7.luokka
Tilanteet ja aihepiirit
- perhe, harrastukset, ystävyys, vaatteet, asuminen, matkustaminen
- koulu, uutiset, puhelin
Rakenteet
- verbien aikamuodot, modaaliapuverbit
- pää- ja sivulauseiden sanajärjestys
- adjektiivin vertailumuodot
- akkusatiivia ja datiivia vaativat prepositiot
8. luokka
Tilanteet ja aihepiirit
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nuorena oleminen
tien kysyminen, ravintolassa ja hotellissa asioiminen
tutustuminen muutamaan saksalaiseen kaupunkiin, Itävaltaan ja Sveitsiin
ammatit ja asuminen
voinnista kertominen
EU ja erilaiset tavat eri maissa
media
Rakenteet
- refleksiiviverbit, konditionaali, imperatiivi, zu-partikkelin käyttö
- adjektiivin taivutus
9. luokka
Tilanteet ja aihepiirit
- nuorten arvot, esikuvat ja tulevaisuuden suunnitelmat
- ympäristökysymykset ja luonto
- ystävyyskoulutoiminta
Rakenteet
- substantiivien genetiivi, heikot maskuliinit
- relatiivipronominit ja pronominaaliadverbit
- passiivi, futuuri, kaksoisinfinitiivi
- maantieteelliset nimet
10.2.4 MATEMATIIKKA
Matematiikan opetuksen tehtävänä on tarjota mahdollisuuksia matemaattisen ajattelun kehittämiseen ja
matemaattisten käsitteiden sekä yleisimmin käytettyjen ratkaisumenetelmien oppimiseen. Opetuksen tulee kehittää
oppilaan luovaa ja täsmällistä ajattelua, ja sen tulee ohjata oppilasta löytämään ja muokkaamaan ongelmia sekä
etsimään ratkaisuja niihin. Matematiikan merkitys on nähtävä laajasti − se vaikuttaa oppilaan henkiseen kasvamiseen
sekä edistää oppilaan tavoitteellista toimintaa ja sosiaalista vuorovaikutusta.
Matematiikan opetuksen on edettävä systemaattisesti, ja sen tulee luoda kestävä pohja matematiikan käsitteiden ja
rakenteiden omaksumiselle. Konkreettisuus toimii tärkeänä apuvälineenä yhdistettäessä oppilaan kokemuksia ja
ajattelujärjestelmiä matematiikan abstraktiin järjestelmään. Arkipäivän tilanteissa eteen tulevia ongelmia, joita on
mahdollista ratkoa matemaattisen ajattelun tai toiminnan avulla, tulee hyödyntää tehokkaasti. Tieto- ja
viestintätekniikkaa tulee käyttää oppilaan oppimisprosessin tukemisessa.
Vuosiluokat 6−9
Vuosiluokkien 6−9 matematiikan opetuksen ydintehtävänä on syventää matemaattisten käsitteiden ymmärtämistä ja
tarjota riittävät perusvalmiudet. Perusvalmiuksiin kuuluvat arkipäivän matemaattisten ongelmien mallintaminen,
matemaattisten ajattelumallien oppiminen sekä muistamisen, keskittymisen ja täsmällisen ilmaisun harjoitteleminen.

TAVOITTEET
Oppilas oppii
- luottamaan itseensä ja ottamaan vastuun omasta oppimisestaan matematiikassa
- ymmärtämään matemaattisten käsitteiden ja sääntöjen merkityksen sekä näkemään matematiikan ja
reaalimaailman välisiä yhteyksiä
- laskutaitoja ja ratkaisemaan matemaattisia ongelmia
- loogista ja luovaa ajattelua
- soveltamaan erilaisia menetelmiä tiedon hankintaan ja käsittelyyn
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ilmaisemaan ajatuksensa yksiselitteisesti ja perustelemaan toimintaansa ja päätelmiään
esittämään kysymyksiä ja päätelmiä havaintojen perusteella
näkemään säännönmukaisuuksia
työskentelemään keskittyneesti ja pitkäjänteisesti sekä toimimaan ryhmässä.

KESKEISET SISÄLLÖT
Ajattelun taidot ja menetelmät
- loogista ajattelua vaativia toimintoja, kuten luokittelua, vertailua, järjestämistä, mittaamista, rakentamista,
mallintamista, sääntöjen ja riippuvuuksien etsimistä sekä niiden esittämistä
- vertailussa ja riippuvuuksissa tarvittavien käsitteiden tulkinta ja käyttö
- matemaattisten tekstien tulkinta ja tuottaminen
- todistamisen pohjustaminen: perustellut arvaukset ja kokeilut, systemaattinen yritys-erehdysmenetelmä, vääräksi
osoittaminen, suora todistus
- kombinatoristen ongelmien ratkaisemista eri menetelmillä
- ajattelua tukevien piirrosten ja välineiden käyttöä
- matematiikan historiaa
Luvut ja laskutoimitukset
- peruslaskutoimitusten varmentaminen
- luonnolliset luvut, kokonaisluvut, rationaaliluvut, reaaliluvut
- vastaluku, itseisarvo, käänteisluku
- aikalaskut, aikaväli
- alkuluku, luvun jakaminen alkutekijöihin, lukujen jaollisuussääntöjä
- murtolukujen supistaminen ja laventaminen sekä desimaaliluvun esittäminen murtolukuna
- kertominen ja jakaminen desimaaliluvuilla sekä murtoluvuilla
- lausekkeiden sieventäminen
- suhde ja verrannollisuus
- prosenttikäsitteen vahvistaminen, prosenttilasku
- pyöristäminen ja arviointi sekä laskimen käyttö
- potenssi, eksponenttina kokonaisluku
- juuren käsite ja laskutoimituksia neliöjuurella
Algebra
- lauseke ja sen sieventäminen
- potenssilauseke ja sen sieventäminen
- polynomin käsite, polynomien yhteen-, vähennys- ja kertolasku
- muuttuja-käsite, lausekkeen arvon laskeminen
- yhtälö, epäyhtälö, määrittelyjoukko, ratkaisujoukko
- ensimmäisen asteen yhtälön ratkaiseminen
- vaillinaisen toisen asteen yhtälön ratkaiseminen
- verranto
- yhtälöpari ja sen ratkaiseminen algebrallisesti ja graafisesti
- lukujonojen tutkimista ja muodostamista
Funktiot
- riippuvuuden havaitseminen ja sen esittäminen muuttujien avulla
- funktion käsite
- lukuparin esittäminen koordinaatistossa
- yksinkertaisten funktioiden tulkitseminen ja niiden kuvaajien piirtäminen koordinaatistoon
- funktionkuvaajan tutkimista: funktion nollakohta, suurin ja pienin arvo, kasvaminen ja väheneminen
- lineaarinen funktio

71

-

suoraan ja kääntäen verrannollisuus
Geometria
- kulmien välisiä yhteyksiä
- kolmioihin ja nelikulmioihin liittyviä käsitteitä
- säännölliset monikulmiot
- ympyrä ja siihen liittyviä käsitteitä
- tasokuvioiden piirin ja pinta-alan laskeminen
- kappaleiden nimeäminen ja luokittelu
- kappaleen tilavuuden ja pinta-alan laskeminen
- yhdenmuotoisuus ja yhtenevyys
- geometrista konstruointia
- yhtenevyyskuvauksia: peilaukset, kierto ja siirto tasossa
- Pythagoraan lause
- kolmion ja ympyrän välisiä yhteyksiä
- trigonometriaa ja suorakulmaisen kolmion ratkaiseminen
Todennäköisyys ja tilastot
- todennäköisyyden käsite
- frekvenssi ja suhteellinen frekvenssi
- keskiarvon, tyyppiarvon ja mediaanin määrittäminen
- hajonnan käsite
- diagrammien tulkinta
- tietojen kerääminen, muuntaminen ja esittäminen käyttökelpoisessa muodossa
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 esitysmuotoon ja tehdä
suunnitelman ongelman ratkaisemiseksi, ratkaista sen ja tarkistaa tuloksen oikeellisuuden
- osaa käyttää luokittelua matemaattisten ongelmien ratkaisuissa
- osaa esittää järjestelmällisesti mahdolliset ratkaisuvaihtoehdot taulukkoa, puu-, polku- tai muuta diagrammia
käyttäen.
Luvut ja laskutoimitukset
Oppilas osaa
- arvioida mahdollista tulosta sekä laatia suunnitelman laskun ratkaisemisesta ja hänellä on luotettava
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 ongelmien
ratkaisemisessa.
Algebra
Oppilas osaa
- ratkaista ensimmäisen asteen yhtälön
- sieventää yksinkertaisia algebrallisia lausekkeita
- potenssien laskutoimitukset
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muodostaa yksinkertaisesta arkielämään liittyvästä ongelmasta yhtälön ja ratkaista sen algebrallisesti 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
- 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 suoran leikkauspisteen
piirtämällä.
Geometria
Oppilas osaa
- tunnistaa eri geometriset muodot ja tuntee niiden ominaisuudet
- soveltaa oppimiansa piirin, pinta-alan 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 tutkimuksen
todennäköisyydestä; hän ymmärtää todennäköisyyden ja satunnaisuuden merkityksen arkielämän tilanteissa
- lukea erilaisia taulukoita ja diagrammeja ja määrittää annetusta aineistosta frekvenssit, keskiarvon, mediaanin ja
tyyppiarvon.
7. luokka
TAVOITTEET
Oppilas osaa
- muuntaa tekstimuodossa olevia ongelmia matemaattiseen esitysmuotoon ja tehdä suunnitelman ongelman
ratkaisemiseksi, ratkaista sen ja tarkistaa tuloksen oikeellisuuden
- laskea luotettavasti luonnollisten lukujen lisäksi myös kokonais- ja rationaaliluvuilla
- korottaa luvun kokonaislukupotenssiin,
- potenssien laskutoimitukset ja ratkaista tehtäviä, joissa tarvitaan neliöjuurta
- eri geometrisia muotoja ja niiden ominaisuuksia
- käyttää harppia ja viivoitinta yksinkertaisten geometristen konstruktioiden tekemiseen
- yhtenevyyden ja symmetrisyyden käsitteet ja pystyy soveltamaan näitä taitoja
- soveltaa kahden kulman välisiä yhteyksiä yksinkertaisissa tilanteissa
- suorittaa mittauksia ja niihin liittyviä laskelmia arkielämässä, tieteissä ja taitoaineissa
- muuntaa tavanomaisimpia mittayksiköitä
KESKEISET SISÄLLÖT
Ajattelun taidot ja menetelmät
- loogista ajattelua vaativia toimintoja, kuten luokittelua, vertailua, järjestämistä, mittaamista, mallintamista,
sääntöjen etsimistä sekä niiden esittämistä
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vertailussa tarvittavien käsitteiden tulkinta ja käyttö
matemaattisten tekstien tulkinta ja tuottaminen
todistamisen pohjustaminen: vääräksi osoittaminen, suora todistus
ajattelua tukevien piirrosten ja välineiden käyttöä
matematiikan historiaa
Luvut ja laskutoimitukset
- negatiivisilla luvuilla laskeminen
- luonnolliset luvut, kokonaisluvut, rationaaliluvut, reaaliluvut
- vastaluku, itseisarvo, käänteisluku
- kerrataan murtolukujen supistaminen ja laventaminen sekä desimaaliluvun esittäminen murtolukuna
- kerrataan kertominen ja jakaminen desimaaliluvuilla sekä kertominen murtoluvuilla
- jakaminen murtoluvuilla
- kerrataan lausekkeiden sieventäminen
- kerrataan prosenttikäsite
- lukujen pyöristäminen sekä laskimen käyttö
- potenssi, eksponenttina kokonaisluku
- neliöjuuri
Algebra
- lauseke ja sen sieventäminen
- potenssilauseke ja sen sieventäminen
Funktiot
- lukuparin esittäminen koordinaatistossa
Geometria
- kulmien välisiä yhteyksiä
- kolmioihin ja nelikulmioihin liittyviä käsitteitä
- säännölliset monikulmiot
- ympyrä ja siihen liittyviä käsitteitä
- kolmion ja ympyrän välisiä yhteyksiä
- yhdenmuotoisuus ja yhtenevyys
- geometrista konstruointia
- yhtenevyyskuvauksia: peilaukset, kierto ja siirto tasossa
8. luokka
TAVOITTEET
Oppilas osaa
- ratkaista ensimmäisen asteen yhtälön
- sieventää algebrallisia lausekkeita sekä polynomien laskutoimituksia
- muodostaa yksinkertaisesta arkielämään liittyvästä ongelmasta yhtälön ja ratkaista sen algebrallisesti
- monikulmioiden ja ympyrän piirin ja pinta-alan laskemisen ja osaa myös soveltaa niitä
- käyttää Pythagoraan lausetta suorakulmaisen kolmion osien ratkaisemiseen
- yhdenmuotoisuuden käsitteen ja osaa soveltaa sitä
- käyttää verrantoa, prosenttilaskua ja muita laskutoimituksia arkielämässä eteen tulevien ongelmien ratkaisemisessa
- ymmärtää todennäköisyyden ja satunnaisuuden merkityksen arkielämässä
KESKEISET SISÄLLÖT
Ajattelun taidot ja menetelmät
- loogista ajattelua vaativia toimintoja, kuten luokittelua, vertailua, järjestämistä, mittaamista, mallintamista,
sääntöjen etsimistä sekä niiden esittämistä
- vertailussa tarvittavien käsitteiden tulkinta ja käyttö
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matemaattisten tekstien tulkinta ja tuottaminen
todistamisen pohjustaminen: vääräksi osoittaminen, suora todistus
ajattelua tukevien piirrosten ja välineiden käyttöä
matematiikan historiaa
Luvut ja laskutoimitukset
- alkuluku, luvun jakaminen alkutekijöihin, lukujen jaollisuussääntöjä
- suhde ja verrannollisuus
- pyöristäminen ja arviointi sekä laskimen käyttö
- laskutoimituksia neliöjuurella
Algebra
- muuttuja-käsite, lausekkeen arvon laskeminen
- polynomin käsite, polynomien yhteen-, vähennys- ja kertolasku
- lukujonojen tutkimista ja muodostamista
- yhtälö, epäyhtälö, määrittelyjoukko, ratkaisujoukko
- ensimmäisen asteen yhtälön ratkaiseminen
- vaillinaisen toisen asteen yhtälön ratkaiseminen
- verranto
Geometria
- tasokuvioiden piirin ja pinta-alan laskeminen
Pythagoraan lause
9. luokka
TAVOITTEET
Oppilas
- osaa tilavuuden laskutapoja
- osaa käyttää trigonometriaa suorakulmaisen kolmion osien ratkaisemiseen
- osaa lukea erilaisia taulukoita ja diagrammeja
- osaa muodostaa lineaarisen funktion lausekkeen, piirtää sen kuvaajan ja tulkita sitä
- osaa käyttää yhtälöparia yksinkertaisten ongelmien ratkaisemiseen
KESKEISET SISÄLLÖT
Ajattelun taidot ja menetelmät
- loogista ajattelua vaativia toimintoja, kuten luokittelua, vertailua, järjestämistä, mittaamista, rakentamista,
mallintamista, sääntöjen ja riippuvuuksien etsimistä sekä niiden esittämistä
- vertailussa ja riippuvuuksissa tarvittavien käsitteiden tulkinta ja käyttö
- matemaattisten tekstien tulkinta ja tuottaminen
- todistamisen pohjustaminen: vääräksi osoittaminen, suora todistus
- kombinatoristen ongelmien ratkaisemista eri menetelmillä
- ajattelua tukevien piirrosten ja välineiden käyttöä
- matematiikan historiaa
Luvut ja laskutoimitukset
- prosenttilasku
- pyöristäminen ja arviointi sekä laskimen käyttö
Algebra
- yhtälöpari ja sen ratkaiseminen algebrallisesti ja graafisesti
Funktiot
- riippuvuuden havaitseminen ja sen esittäminen muuttujien avulla
- funktion käsite
- yksinkertaisten funktioiden tulkitseminen ja niiden kuvaajien piirtäminen
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koordinaatistoon
funktionkuvaajan tutkimista: funktion nollakohta, suurin ja pienin arvo, kasvaminen ja väheneminen
lineaarinen funktio
suoraan ja kääntäen verrannollisuus
Geometria
- kappaleiden nimeäminen ja luokittelu
- kappaleen tilavuuden ja pinta-alan laskeminen
- trigonometriaa ja suorakulmaisen kolmion ratkaiseminen
Todennäköisyys ja tilastot
- todennäköisyyden käsite
- frekvenssi ja suhteellinen frekvenssi
- keskiarvon, tyyppiarvon ja mediaanin määrittäminen
- hajonnan käsite
- diagrammien tulkinta
- tietojen kerääminen, muuntaminen ja esittäminen käyttökelpoisessa muodossa
TYÖTAVAT
Työtapojen valinta riippuu opiskeluympäristöstä – ryhmän koko ja koostumus, luokkatila ja ryhmän opettaja vaikuttavat
kaikki työtavan valintaan. Opetuksessa voidaan käyttää oppilas- ja opettajakeskeisiä sekä yhteisöllisiä, matematiikalle
tyypillisiä työtapoja. Pyritään kokeilevaan, tutkivaan ja keksivään oppimiseen käyttäen vaihtelevia työtapoja. Käytetään
hyväksi laskinta, tietokonetta, pelejä, konkretisoimisvälineitä, rakentamista ja piirtämistä, jos se katsotaan
tarkoituksenmukaiseksi. Opiskelu voi tapahtua myös luokkahuoneen ulkopuolella.
AIHEKOKONAISUUDET
Matematiikan opetuksessa pidetään esillä sitä, että matematiikka ja sen kieli ovat kansainvälisiä ja pyritään vastaamaan
kysymykseen: "Mihin matematiikkaa tarvitaan?" Oppilasta kasvatetaan harkitsemiseen ja erityisesti talouteen ja
kuluttamiseen liittyvien valintojen tekemiseen. Harjoitellaan prosenttilaskentaa ja muita matematiikan perustaitoja,
jotta pystyttäisiin tarkoituksenmukaiseen päätöksentekoon. Harjoitellaan tilastojen tulkintaa ja lukujen suuruusluokan
arviointia. Arvioidaan matemaattisesti esitettyä tietoa ja sen paikkansapitävyyttä. Käsitellään liikenteeseen liittyviä
tehtäviä. Oppitunneilla pidetään koulun helsinkiläistä toimintaympäristöä viitekehyksenä sopivissa tilanteissa.
ARVIOINTI
Matematiikan kurssien numeroarvosana muodostuu pääasiassa kirjallisten kokeiden tulosten perusteella. Arvosanaan
vaikuttaa osaltaan jatkuva näyttö, johon kuuluvat kotitehtävät, mahdolliset formatiiviset kokeet ja tavoitteiden mukainen työskentely oppituntien aikana. Valtakunnalliset kokeet, matematiikkakilpailut yms. voivat vaikuttaa arviointiin korottavasti.
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10.2.5 BIOLOLOGIA
JOHDANTO
Biologian opetuksen päämääränä on tutustuttaa oppilas elävään luontoon. Biologian opiskelu tarjoaa oppilaalle
mahdollisuuden havainnoida ja tutkia luontoa, tehdä johtopäätöksiä ja pohtia havaitsemiensa asioiden ja
tutkimustulosten merkitystä. Biologia kehittää oppilaan ympäristön lukemisen taitoja ja tiedonhankintataitoja,
harjaannuttaa jäsentämään tietoainesta, auttaa löytämään vuorovaikutussuhteita ja hahmottamaan kokonaisuuksia.
AIHEKOKONAISUUDET
Biologian kaikissa kursseissa tulee esille ihmisen Vastuu ympäristöstä, hyvinvoinnista ja kestävästä tulevaisuudesta.
Siihen liittyviä tavoitteita ja sisältöjä ovat esimerkiksi ympäristön tutkiminen ja vaaliminen, luonnon tuntemuksen
harjoitus, vastuullinen kuluttaminen sekä kestävien valintojen tekeminen. Aihekokonaisuudessa Ihmisenä kasvaminen
oppilaita ohjataan tekemään oikeita valintoja omaan terveyteen ja ympäristöön liittyvissä asioissa.
OPPIMISJÄRJESTELYT JA TYÖTAVAT
Biologian opetuksessa pyritään hyödyntämään koulun ympäristössä olevaa luontoa ja sieltä saatavaa materiaalia.
Luonnon syy- ja seuraussuhteita etsitään oppilaiden tekemien havaintojen ja eri tietolähteiden perusteella. Biologiassa
opetellaan käyttämään myös aineelle ominaisia opetusvälineitä. Biologisten tietojen soveltamista harjoitellaan
pienimuotoisin kokein ja laboratoriotöin. Opiskelussa arvostetaan henkilökohtaista harrastuneisuutta ja havaintojen
tekoa. Yksilöllisessä ja ryhmätyöskentelyssä opetellaan noudattamaan työohjeita ja kantamaan vastuuta työssä.
ARVIOINTI
Jokaisesta kurssista annetaan numeroarvosana kurssin päätyttyä. Arviointiin sisältyy sekä oppilaan itsearviointi että
opettajan arviointi. Arvioinnissa otetaan huomioon tiedollinen ja taidollinen menestyminen sekä omien edellytysten
mukainen paneutuminen. Arvioinnin perustana käytetään Opetushallituksen antamia päättöarvioinnin kriteerejä, jotka
on kuvattu tässä kunkin vuosiluokan osuuden yhteydessä. Kunkin kurssin hyväksytty suorittaminen edellyttää, että
oppilas pystyy osoittamaan ainakin joidenkin kurssin keskeisten sisältöjen ymmärtämistä kirjallisen kokeen tai muun
tuotoksen muodossa. Päättöarvioinnissa huomioidaan oppilaan monipuolinen osaaminen 8. ja 9. vuosiluokilla.
Arviointiin vaikuttavat muun muassa seuraavat
- testit ja kokeet
- työvihko
- jatkuva näyttö: tuntityöskentely ja kotitehtävät
YHTEISET TAVOITTEET VUOSILUOKILLE 7 – 9
Biologian opiskelussa tutkitaan elämää, sen ilmiöitä ja edellytyksiä. Opetuksen tulee kehittää oppilaan
luonnontuntemusta ja antaa käsitys luonnon perusilmiöistä. Tavoitteena on, että oppilaat tutustuvat myös evoluutioon,
ekologian perusteisiin sekä ihmisen rakenteeseen ja elintoimintoihin. Biologian opetuksessa oppilasta ohjataan
kiinnittämään huomiota ihmisen ja muun luonnon välisiin vuorovaikutussuhteisiin sekä korostetaan ihmisen vastuuta
luonnon monimuotoisuuden suojelussa.
Biologian opetuksen tulee kehittää oppilaan luonnontieteellistä ajattelua ja perustua mahdollisuuksien mukaan
tutkivaan oppimiseen. Opetuksen tavoitteena on antaa oppilaalle valmiudet havainnoida ja tutkia luontoa. Opetus
järjestetään siten, että oppilaat saavat myönteisiä elämyksiä ja kokemuksia luonnossa opiskelusta, oppilaiden
ympäristötietoisuus kehittyy ja halu vaalia elinympäristöjä ja elämän eri muotoja kasvaa.
7. vuosiluokka
TAVOITTEET
Oppilas oppii
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käyttämään biologialle ominaisia käsitteitä ja tiedonhankinta ja tutkimusmenetelmiä
tunnistamaan eliölajeja, arvostamaan luonnon monimuotoisuutta ja suhtautua myönteisesti sen vaalimiseen
hahmottamaan ekosysteemin rakennetta ja toimintaa

SISÄLLÖT
Lähiluonnon vesiekosysteemi (1. kurssi)
- lähiluonnon vesiekosysteemin keskeisten eliölajien luokitteleminen ja tunnistaeliökunnan järjestelmä
- vesiekosysteemin rakenteeseen, toimintaan ja erityispiirteisiin tutustuminen
- ihmisen vaikutus lähiluonnon vesiekosysteemeihin, vesiensuojelu

minen sekä

Hyvän osaamisen kriteerit
Oppilas osaa
- jaotella vesiekosysteemin eliöitä pääryhmiin keskeisten tuntomerkkien avulla
ja tunnistaa lähivesistön kasvi- ja eläinlajit
- kuvata pääpiirteittäin keskeisten vesieliöiden rakenteen ja lisääntymisen
- kuvata vesiekosysteemin perusrakenteen ja toiminnan
- käyttää mikroskooppia tutkimusvälineenä
- liikkua ohjeiden mukaisesti luonnossa, tehdä havaintoja ja yksinkertaisia mittauksia ja kirjata havainnot ja tulokset
- tunnistaa ihmisen toiminnan vaikutuksia lähivesistön luontoon
8. vuosiluokka
TAVOITTEET
Oppilas oppii
- ymmärtämään elämälle ominaisia ilmiöitä
- kasvien kasvuvaatimukset
- tunnistamaan metsien ympäristöongelmia ja niihin vaikuttavia tekijöitä
- metsien suojelun ja talousmetsien kasvatuksen periaatteet
- eliökunnan keskeiset ryhmät ja ymmärtää eliökunnan monimuotoisuuden tärkeyden ja merkityksen
SISÄLLÖT
Metsäekosysteemi (2. kurssi)
- lähiluonnon metsäekosysteemin keskeisten eliölajien luokitteleminen ja tunnistaminen
- kasvien ja sienten rakenne, elintoiminnot, lisääntyminen ja kasvu pääpiirteittäin
- eläinten sopeutuminen metsäekosysteemissä
- metsänhoidon pääperiaatteet
- luonnon monimuotoisuus
Hyvän osaamisen kriteerit
Oppilas osaa
- tunnistaa ja ryhmitellä lähiseudun metsäluonnon keskeiset kasvilajit
- tehdä pienimuotoisen tutkimuksen oman ympäristön tilasta
9. vuosiluokka
TAVOITTEET
Oppilas oppii
- pääpiirteet ihmisen rakenteesta ja elintoiminnoista sekä ihmisen terveyteen vaikuttavista tekijöistä
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ymmärtämään ihmisen seksuaalisuutta ja lisääntymisen periaatteet
tuntemaan perinnöllisyyteen liittyviä käsitteitä
esimerkkejä biotekniikan sovellutuksista

SISÄLLÖT
Ihminen (3.kurssi)
- ihmisen rakenne ja peruselintoiminnot
- ihmisen lisääntyminen ja seksuaalisuus
- perinnöllisyyden perusteet
- ihmisen evoluutio
- ihminen biotekniikan käyttäjänä
Hyvän osaamisen kriteerit
Oppilas osaa
- kuvata ihmisen tärkeimpien kudosten, elinten, elimistöjen rakenteen ja toiminnan pääpiirteet sekä omien
elintoimintojen vaikutukset terveyteen
- kuvata seksuaalisuuden biologisen perustan ja selvittää seksuaalisuuden erilaisia ilmenemismuotoja sekä kuvata
pääpiirteissään ihmisen lisääntymisen
- määritellä periytymiseen liittyviä keskeisiä käsitteitä
- selostaa evoluution keskeiset tapahtumat ja ihmisen evoluution vaiheet
- kuvata jonkin esimerkin biotekniikan käytännön sovelluksesta, hahmottaa sen merkityksen ja pystyy pohtimaan
siihen liittyviä eettisiä kysymyksiä
10.2.6 MAANTIETO
JOHDANTO
Maantiedon opetus ohjaa oppilasta tarkastelemaan maailmaa ympäristönä, jossa tapahtuu muutoksia sekä ihmisestä
riippumatta että ihmisen vaikutuksesta. Maantieto ohjaa pohtimaan maapallolla esiintyvien luonnonmaantieteellisten,
kulttuuristen ja taloudellisten ilmiöiden syy- ja seuraussuhteita.
AIHEKOKONAISUUDET
Kulttuuri-identiteetti ja kansainvälisyys: kulttuurialueet ja –erot, globaalisuus, Suomi osana Pohjoismaita ja
Eurooppaa.Vastuu ympäristöstä, hyvinvoinnista ja kestävästä tulevaisuudesta: kriittinen kuluttaminen, vastuullisten
valintojen tekeminen, maailman hahmottaminen kokonaisuutena, vastuu yhteisestä hyvinvoinnista ja tulevaisuudesta,
kansainvälinen yhteistyö.
Viestintä ja mediataito: tutkielmien teko.
OPPIMISJÄRJESTELYT JA TYÖTAVAT
Oppilasta harjaannutetaan etsimään tietoa oppikirjasta ja lähdeteoksista, myös sähköisistä tietolähteistä. Oppilasta
ohjataan suhtautumaan kriittisesti löytämäänsä tietoon. Opettaja auttaa tiedon rakenteiden hahmottamisessa.
Oppilasta ohjataan kuuntelemaan ja lukemaan ohjeita ja ryhtymään työhön oma-aloitteisesti. Kotitöiden ja -läksyjen
tekoa seurataan.
ARVIOINTI
Jokaisesta kurssista annetaan numeroarvosana kurssin päätyttyä. Arviointiin sisältyy sekä oppilaan itsearviointi että
opettajan arviointi. Arvioinnin perusteena käytetään Opetushallituksen antamia hyvän osaamisen kriteerejä. Ne on
kuvattu seuraavassa kunkin vuosiluokan osuuden yhteydessä.
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Arvioinnissa kiinnitetään huomiota perustietojen ja taitojen rinnalla eri tietolähteiden, erityisesti kartaston käyttöön
sekä johdonmukaiseen päättelemiseen ja perustelemiseen. Arvioinnissa otetaan myös huomioon oma-aloitteisuus,
ohjeiden noudattaminen sekä omien edellytysten mukainen paneutuminen. Kunkin kurssin hyväksytty suorittaminen
edellyttää, että oppilas pystyy osoittamaan ainakin joidenkin kurssin keskeisten sisältöjen ymmärtämistä kirjallisen
kokeen tai muun tuotoksen muodossa. Päättöarvioinnissa huomioidaan oppilaan monipuolinen osaaminen 8. ja 9.
vuosiluokilla.
Arviointiin vaikuttavat muun muassa seuraavat:
- testit ja kokeet
- työvihko
- tutkielmat
- jatkuva näyttö: tuntityöskentely ja kotitehtävät
YHTEISET TAVOITTEET VUOSILUOKILLE 7 - 9
Maantiedon opetuksen tavoitteena on antaa oppilaalle ne perustiedot, joiden avulla hän ymmärtää maapallon luontoa,
sen tapahtumia ja niissä vallitsevia lainalaisuuksia ajallisesti ja paikallisesti. Hän oivaltaa erilaisten alueiden tarjoamat
mahdollisuudet ihmisen elinympäristönä. Oppilas käsittää ihmisen ja ympäristön välisen vuorovaikutuksen niin luonnon
maantieteessä kuin kulttuurimaantieteessä. Lisäksi hän ymmärtää ihmiskunnan riippuvuuden luonnonvaroista ja
ihmisen vastuun niiden käytöstä.
Tavoitteena on antaa myös perustiedot ja taidot, joita käyttäen oppilas pystyy tulkitsemaan maantieteellistä aineistoa
eli erilaisia karttoja, tilastoja, diagrammeja, erilaisia kuvia, kirjallisuutta ja tuottamaan niitä itse.
Osittain maantiedon pohjalta muodostuvassa maailmankuvassaan oppilas suhtautuu arvostavasti ja suvaitsevasti eri
kansoihin ja kulttuureihin. Hän oivaltaa maantiedon merkityksen muuttuvan maailman tapahtumien selittäjänä ja
ymmärtää maantiedon luonteen sekä luonnontieteenä että yhteiskuntatieteenä.
7. vuosiluokka
TAVOITTEET
Oppilas oppii
- käyttämään ja tulkitsemaan erilaisia karttoja sekä käyttämään muita maantieteellisiä tietolähteitä
- määrittelemään alueiden sijainnin ja paikkojen väliset etäisyydet
- ymmärtämään planetaarisuuden vaikutuksia maapallolla
- tunnistamaan eri kulttuurien piirteitä, ymmärtämään niitä sekä suhtautumaan myönteisesti eri kulttuureihin
SISÄLLÖT
Amerikat maapallon osana (1. kurssi)
- maantiedon perusasioiden kertaaminen
- maapallon karttakuva ja perusrakenne
- kahden maanosan, Etelä- ja Pohjois-Amerikan, luonnonolojen, ihmisen toiminnan ja kulttuuristen piirteiden
vertaileminen sekä näiden alueiden ympäristö- sekä kehityskysymyksiä ja niiden ratkaisumahdollisuuksia
- maapallon sisäsyntyiset tapahtumat
- planetaarisuus
Hyvän osaamisen kriteerit
Oppilas osaa
- hahmottaa maapallon karttakuvaa mantereineen ja valtamerineen
- hallita maantiedon perusasioita: mittakaava, ilmansuunnat ja paikanmääritys
- ymmärtää maantieteellistä vyöhykkeisyyttä ja muita ilmiöitä
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etsiä ja tulkita maantieteellistä materiaalia

8. vuosiluokka
TAVOITTEET
Oppilas oppii
- tulkitsemaan ja laatimaan erilaisia karttoja ja diagrammeja sekä etsimään tietoa eri lähteistä
- ymmärtämään maisemaa muokkaavien tekijöiden toimintaa
- ymmärtämään luonnon ja ihmisen vuorovaikutusta sekä mitkä tekijät ohjaavat ihmisen toiminnan sijoittumista niin
Suomessa kuin Euroopassa
- tuntemaan luonnonympäristöä ja ihmisen rakentamaa ympäristöä Suomessa ja Euroopassa sekä tuntemaan ja
arvostamaan omaa lähiympäristöään
SISÄLLÖT
Suomi Euroopan osana (2. kurssi)
- Euroopan karttakuva, luonnonolot, ihmisen toiminta ja näiden keskinäinen vuorovaikutus Euroopan eri alueilla nyt
ja tulevaisuudessa
- Suomen karttakuva ja maisema
- kulttuurimaantieteellisiin ilmiöihin tutustuminen: väestö, elinkeinot, vähemmistökulttuurit, rakennettu ympäristö
Euroopassa ja Suomessa
- aluesuunnittelu ja siihen vaikuttaminen
- Itämeren menneisyys ja tulevaisuus
Hyvän osaamisen kriteerit
Oppilas
- hahmottaa Euroopan ja Suomen karttakuvan pääpiirteittäin sekä luonnonolot lainalaisuuksineen
- ymmärtää luonnonolojen vaikutuksen ihmisen toimintaan
- ymmärtää Euroopan erityispiirteet muihin maanosiin verrattuna
- hahmottaa ja arvostaa Suomen kulttuuri- ja luonnonmaantieteellisiä erityispiirteitä
- ymmärtää Euroopan ja lähialueiden ympäristö- ja kehitysongelmia ja omia vaikutusmahdollisuuksia niihin
9. vuosiluokka
TAVOITTEET
Oppilas oppii
- ymmärtämään maapallon planetaarisuuden
- hahmottamaan maailmankartan
- luonnonvarojen globaalisen jakautumisen ja käytön
- arvostamaan kestävää kehitystä tulevaisuuden perustana
- ymmärtämään eri vyöhykkeiden luonnonoloja ja kulttuurien erilaisuutta
- ymmärtämään luonnontieteellisiä ja maantieteellisiä syy- ja seuraussuhteita
- laatimaan tutkielman
SISÄLLÖT
Maapallo, ihmisen kotiplaneetta (3. kurssi)
- planetaarisuudesta johtuva vyöhykkeellisyys ja sen vaikutus ihmisen toimintaan
- maapallon endogeeniset ilmiöt lyhyesti
- maapallon nimistöä
- maailmanlaajuiset ympäristö- ja kehitysongelmat, kuten kasvihuoneilmiön voimistuminen, otsonikato,
aavikoituminen, elinympäristöjen saastuminen , väestönkasvu sekä köyhyys ja nälkäongelma
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ihminen luonnonvarojen kuluttajana

Matkalla maailmalla (4. kurssi)
- työkurssi, jossa tutkielman avulla havainnollistetaan maapallon vyöhykkeellisyyttä
- tutkielman aiheena jollekin vyöhykkeelle tyypillinen valtio oppilaiden valinnan ja mielenkiinnon mukaan
Hyvän osaamisen kriteerit
Oppilas osaa
- käyttää erilaisia karttoja ja muita tietolähteitä maantieteellisen tiedon hankinnassa
- laatia karttoja ja diagrammeja maantieteellisen aineiston pohjalta sekä tulkita niitä
- hahmottaa maapallon planetaarisuuden
- kuvata luonnonvarojen globaalisen jakautumisen ja käytön
- hahmottaa maantieteellisiä syy- ja seuraussuhteita
- hahmottaa maailmanlaajuisia ympäristö- ja kehitysongelmia ja omia vaikutusmahdollisuuksiaan niihin
10.2.7 FYSIIKKA
Vuosiluokat 7-9
TOIMINTAYMPÄRISTÖ
- luokkatilat ja laboratorioluokkatilat
- mahdolliset opintokäynnit ja näyttelyt
- otetaan huomioon oppilaan ia opettajan välisen ja oppilaiden keskinäisen vuorovaikutuksen edistäminen
- tavoitteena on turvallinen ilmapiiri
- pyritään ottamaan huomioon oppilaiden ja ryhmien erilaisuus opetusmenetelmien käytössä
AIHEKOKONAISUUDET
Fysiikan opetukseen sisältyy asioita kaikista aihekokonaisuuksista (tarkempi sisältö löytyy Apollon Yhteiskoulun
koulukohtaisesta aihekokonaisuuksien osiosta).
KESKEISET TYÖTAVAT
- esittävä opetus, tehtäviä antava opetus ja yhteistoiminnallinen opetus
- kokeelliset työt ja ryhmätyöt
- mahdollinen yritysyhteistyö
- tilanteen mukaan kokeillaan erilaisia opetusmenetelmämuotoja
TAVOITTEET
Oppilas oppii
- työskentelemään ja tutkimaan luonnonilmiöitä turvallisesti ja yhdessä toisten kanssa
- luonnon tutkimisen taitoja, kuten kysymysten tekeminen ja ongelmien hahmottaminen
- havaintojen, mittauksien ja päätelmien tekemistä, vertailua ja luokittelua, hypoteesin esittämistä ja sen testaamista
sekä tulosten käsittelyä, esittämistä ja tulkitsemista myös tieto- ja viestintätekniikkaa hyväksi käyttäen
- muodostamaan yksinkertaisia malleja ja käyttämään niitä ilmiöiden selittämisessä sekä tekemään yleistyksiä ja
arvioimaan tutkimusprosessin ja tulosten luotettavuutta
- käyttämään tarkoituksenmukaisia käsitteitä, suureita ja yksiköitä kuvatessaan fysikaalisia ilmiöitä ja teknologiaan
kuuluvia asioita
- arvioimaan eri lähteistä hankkimansa tiedon luotettavuutta
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käyttämään erilaisia graafisia ja algebrallisia malleja ilmiöiden selittämisessä, ennusteiden tekemisessä ja
ongelmanratkaisussa
tuntemaan luonnonilmiöitä ja prosesseja ja niissä tapahtuvia energiamuutoksia, erilaisia luonnon rakenteita ja
rakenneosien vuorovaikutuksia sekä ymmärtämään ilmiöiden syy-seuraussuhteita.

KESKEISET SISÄLLÖT
7. luokka
kurssi
Mittaaminen
- luonnontieteellinen tutkimus, suureet ja yksiköt
- yksinkertaisia mittauksia
- tiheys ja sen mittaaminen
- massan ja painovoima
- kitka ja sen mittaaminen
- yksinkertaiset koneet
- painopiste ja tasapaino
Aallot ja valo
- värähdys- ja aaltoliike
- ääni
- valon ominaisuuksia
- valon heijastuminen ja peilit
- valon taittuminen ja linssit
- optisia laitteita
- värit
9. luokka
1. kurssi
Liike, voima ja energia
- tasainen liike
- tasaisesti kiihtyvä liike
- Newtonin liikelait ja gravitaation alainen liike
- paine ja noste
- työ, teho ja mekaaninen energia
- energian säilyminen ja huononeminen
- lämpötila ja lämpötila-asteikot
- lämpölaajeneminen
- lämpöenergia, sen varastoituminen ja siirtyminen
- olomuodon muutokset
2. kurssi
Luonnon rakenteet ja mittasuhteet
- rakenneosia koossa pitävät vuorovaikutukset sekä energian sitoutuminen ja vapautuminen rakenneosien välisissä
prosesseissa
- radioaktiivinen hajoaminen, fissio ja fuusio, ionisoiva säteily ja sen vaikutus elolliseen luontoon sekä säteilyltä
suojautuminen
- sähköiset voimat ja sähkövaraus
- tasavirtapiiri
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sähköiset mittalaitteet ja kytkennät
magneettiset voimat, kesto- ja sähkömagneetti
sähkömagneettinen induktio ja muuntajat
sähkön tuottaminen ja siirtäminen
sähköturvallisuus ja kodin sähkötyöt

Päättöarvioinnin kriteerit arvosanalle 8
Luonnon tutkimisen taidot
Oppilas
- osaa työskennellä turvallisesti, ohjeita noudattaen ja yhdessä toisten kanssa
osaa tehdä luonnontieteellisen tutkimuksen annetun ohjeen mukaan sekä suunnitella yksinkertaisia kokeita, sopia työnjaosta ja tehtävistä sekä osaa asettaa tavoitteita tai päämääriä yhdessä muiden oppilaiden kanssa
- osaa laatia pienimuotoisia tutkimusselostuksia, esittää tulokset esimerkiksi taulukkojen ja graafien avulla sekä
tulkita niitä
osaa tehdä kontrolloidun kokeen ja arvioida koejärjestelyn toimivuutta sekä tulosten luotettavuutta, tarkkuutta ja mielekkyyttä
tietää, että fysiikka on perusluonnontiede ja että fysiikan tietoja ja kokeellista tiedonhankintamenetelmää käytetään
muissa luonnontieteissä ja tekniikassa.
Liike ja voima
Oppilas
- osaa tutkia erilaisia vuorovaikutus- ja liikeilmiöitä sekä käyttää niitä kuvaavia suureita, kuten aika, 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 tietää mekaanisten
koneiden ja erilaisten rakenteiden sovelluksia
- osaa käyttää kappaleiden ja aineiden ominaisuuksia kuvaavia suureita ja osaa selittää niiden avulla havaitsemiaan
ilmiöitä, esimerkiksi vertailla aineiden tiheyksiä ja selittää tiheyden avulla erilaisia ilmiöitä, kuten kellumisen ja
kuumailmapallon toiminnan
- tuntee työn ja energian välisen yhteyden
- ymmärtää liikenneturvallisuutta koskevien määräysten fysikaalisen perustan.
Värähdys- ja aaltoliike
Oppilas
- tunnistaa aaltoliikkeitä ja niille luonteenomaisia ilmiöitä, esimerkiksi aaltoliikkeen synnyn, etenemisen,
vastaanottamisen, heijastumisen ja taittumisen
- tunnistaa erilaisia jaksollisia ilmiöitä ja värähtelijöitä ympäristöstään ja niille ominaisia ilmiöitä sekä osaa luonnehtia
kyseessä olevia ilmiöitä niitä kuvaavien suureiden avulla
- osaa tutkia valon heijastumista ja taittumista sekä selittää valonsädettä mallina käyttäen erilaisia 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.
Lämpö
Oppilas
- tunnistaa ympäristöstä lämmön siirtymiseen ja varastoitumiseen liittyviä ilmiöitä ja osaa tulkita niitä
- osaa luonnehtia lämpöopin perusilmiöitä, kuten lämpölaajenemista ja kappaleen lämpenemistä, niitä kuvaavien
suureiden ja kokeellisten lakien avulla
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osaa käyttää lämpenemisen, olomuodon muutosten ja lämpölaajenemisen lakeja tarkastellessaan ja selittäessään
ympäristössään tapahtuvia lämpöilmiöitä.
Sähkö
Oppilas
- osaa sähkölaitteiden ja lämpöä tuottavien laitteiden turvallisen ja taloudellisen käytön periaatteet sekä osaa
arvioida ja laskea eritehoisten sähkölaitteiden käyttökustannuksia
ymmärtää jännitteen ja sähkövirran välisen yhteyden suljetussa virtapiirissä ja vastuksien vaikutuksen sähkövirran suuruuteen sekä osaa tehdä ennusteita virtapiirin toiminnasta ja käyttää kytkentäkaaviota virtapiirin mallina
tuntee sovelluksia kuten sähkölaitteet ja sähköinen viestintä
- tuntee sähkön tuotantoon ja siirtoon liittyviä prosesseja kuten muuntajan toiminta, osaa selittää energian
muuntumisen voimalaitoksessa sekä arvioida erilaisten voimalaitosten hyötyjä ja haittoja.
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 havainnollistaa näitä
rakenteita ja järjestelmiä sopivilla malleilla
- osaa käyttää keskusteluissaan keskeisiä fysiikan käsitteitä muun muassa energia, vuorovaikutus ja säteily
- ymmärtää energian säilymisen periaatteen sekä osaa antaa esimerkkejä energian muuntumisesta erilaisissa
prosesseissa, kuten puun palamisessa ja kiven putoamisessa.
10.2.8 KEMIA
Vuosiluokat 7-9
Kemian opetuksen tehtävänä vuosiluokilla 7–9 on laajentaa oppilaan tietämystä kemiasta ja kemiallisen tiedon
luonteesta sekä ohjata luonnontieteille ominaiseen ajatteluun, tiedonhankintaan ja tietojen käyttämiseen elämän eri
tilanteissa. Opetus antaa oppilaalle persoonallisuuden kehittymisen ja nykyaikaisen maailmankuvan muodostamisen
kannalta välttämättömiä aineksia ja se auttaa ymmärtämään kemian ja teknologian merkityksen jokapäiväisessä
elämässä, elinympäristössä ja yhteiskunnassa. Kemian opetuksen tulee antaa oppilaalle valmiuksia tehdä jokapäiväisiä
valintoja ja keskustella erityisesti energian tuotantoon, ympäristöön ja teollisuuteen liittyvistä asioista ja ohjata
oppilasta ottamaan vastuuta ympäristöstään.
Opetus tukeutuu kokeelliseen lähestymistapaan, jossa lähtökohtana on elinympäristöön liittyvien aineiden ja ilmiöiden
havaitseminen ja tutkiminen. Tästä edetään ilmiöiden tulkitsemiseen, selittämiseen
ja kuvaamiseen sekä aineen rakenteen ja kemiallisten reaktioiden mallintamiseen kemian merkkikielellä.
Kokeellisuuden tulee auttaa oppilasta hahmottamaan luonnontieteiden luonnetta ja omaksumaan uusia
luonnontieteellisiä käsitteitä, periaatteita ja malleja, kehittää käden taitoja, kokeellisen työskentelyn ja yhteistyön
taitoja sekä innostaa oppilasta kemian opiskeluun.
TOIMINTAYMPÄRISTÖ
- luokkatilat ja laboratorioluokkatilat
- mahdolliset opintokäynnit ja näyttelyt
- otetaan huomioon työturvallisuus
- otetaan huomioon oppilaan ja opettajan välisen ja oppilaiden keskinäisen vuorovaikutuksen edistäminen
- tavoitteena on turvallinen ilmapiiri
- pyritään ottamaan huomioon oppilaiden ja ryhmien erilaisuus opetusmenetelmien käytössä
AIHEKOKONAISUUDET
Kemian opetukseen sisältyy asioita kaikista aihekokonaisuuksista (tarkempi sisältö löytyy Apollon Yhteiskoulun
koulukohtaisesta aihekokonaisuuksien osiosta).
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KESKEISET TYÖTAVAT
- esittävä opetus, tehtäviä antava opetus ja yhteistoiminnallinen opetus
- kokeelliset työt ja ryhmätyöt
- mahdollinen yritysyhteistyö
- tilanteen mukaan kokeillaan erilaisia opetusmenetelmämuotoja esim. kotiryhmäkäsitekartta- ja väittelytekniikoita
Päättöarvioinnin kriteerit arvosanalle 8
Oppilas
- osaa työskennellä ohjeen mukaan turvallisesti yksin ja ryhmässä
- osaa tehdä yksinkertaisia luonnontieteellisiä kokeita
- osaa esittää kokeidensa tulokset ja tulkita niitä
- tuntee aineiden kiertoprosesseja ja niiden aiheuttamia ilmiöitä luonnossa ja ympäristössä
- tuntee kemian ilmiöiden ja sovellusten merkityksen ihmiselle ja yhteiskunnalle
- tuntee ympäristöön vaikuttavia aineita, niiden lähteitä, leviämistapoja ja vaikutuksia ihmisen ja luonnon
hyvinvointiin
- tuntee kemian teollisuuden eri aloja ja tuotteita, esim. erilaisia materiaaleja ja kodin kemikaaleja, sekä niiden
merkityksen jokapäiväisessä elämässä
- osaa tulkita tavaraselosteita, selittää tuotteen elinkaaren ja tehdä valintoja kuluttajana
- osaa käyttää oikeita käsitteitä kuvaillessaan aineiden ominaisuuksia ja kemiallisia ilmiöitä
- osaa tutkia aineiden ominaisuuksia ja käyttää tuloksia alkuaineiden ja yhdisteiden luokittelussa, tunnistamisessa ja
erottamisessa, esimerkiksi epäjalot ja jalot metallit
- osaa kuvata atomia, kemiallisia sidoksia ja yhdisteitä asianmukaisia malleja käyttäen
- osaa tulkita ja kirjoittaa yksinkertaisia reaktioyhtälöitä
- osaa tehdä päätelmiä aineen reaktioherkkyydestä ja sidosten muodostumisesta kemiallisessa reaktiossa atomin
uloimman elektronikuoren rakenteen ja alkuaineen paikan perusteella jaksollisessa järjestelmässä
TAVOITTEET
Oppilas oppii
- työskentelemään turvallisesti ja ohjeita noudattaen
- käyttämään luonnontieteellisen tiedonhankinnan kannalta tyypillisiä tutkimusmenetelmiä sekä arvioimaan tiedon
luotettavuutta ja merkitystä
- tekemään luonnontieteellisen tutkimuksen sekä tulkitsemaan ja esittämään tuloksia
- aineiden kiertokulkuun ja tuotteiden elinkaareen liittyviä prosesseja sekä niiden merkityksen luonnolle ja
ympäristölle
- tuntemaan aineiden ominaisuuksia kuvaavia fysikaalisia ja kemiallisia käsitteitä ja käyttämään niitä
- aineen rakennetta ja kemiallisia sidoksia kuvaavia käsitteitä ja malleja
- kuvailemaan ja mallintamaan kemiallisia reaktioita reaktioyhtälöiden avulla
- soveltamaan omia tietojaan käytännön tilanteissa ja valinnoissa
- tuntemaan kemian ilmiöiden ja sovellusten merkityksen sekä ihmiselle että yhteiskunnalle.
KESKEISET SISÄLLÖT
7. luokka
Kurssi 1
Kemiaa tutkimaan
Turvallista työskentelyä
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Puhdas aine ja seos
Liuos
Erotusmenetelmiä
Aine ja reaktio
Atomi
Alkuaine
Kemialliset merkit
Kemiallinen reaktio ja yhdiste
Reaktionopeus
Palaminen
Paloturvallisuus
Ilma ja vesi
Ilmakehä
Vesi
8. luokka
Kurssi 2
Aineiden rakenne
Jaksollinen järjestelmä
Kemiallinen sidos
Hapan ja emäksinen
Suolanmuodostus
Elämän kemiaa
Hiili
Hiilivetyjä
Alkoholit
Karboksyylihapoista estereiksi
Hiilihydraatit
Valkuaisaineet
Rasvat
Kurssi 3
Metallien kemiaa
Malmista metalliksi
Metallien ominaisuudet
Metallien reaktiokyky
Metallien sähkökemiallinen jännitesarja
Sähkökemiaa
Elektrolyysi
Kurssi 4
Tuotteiden elinkaari
Ilmakehän ja muun elinympäristön ympäristöongelmia
Kemian kurssien 1-3 kertausta
10.2.9 TERVEYSTIETO
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Vuosiluokat 7-9
Terveystieto on monitieteinen, jokapäiväiseen elämään liittyvä oppiaine. Terveystiedon tavoitteena on edistää oppilaan
terveyttä, hyvinvointia ja turvallisuutta. Oppiaineena terveystieto on oppilaslähtöinen sekä toiminnallisuutta ja osallistuvuutta korostava. Opetuksen tehtävänä on kehittää oppilaan tiedollisia ja sosiaalisia taitoja, tunteiden säätelyä sekä
eettistä arviointikykyä.
Opetuksen lähtökohtana on terveyden ymmärtäminen fyysiseksi, psyykkiseksi ja sosiaaliseksi toimintakyvyksi. Keskeisenä tavoitteena on kehittää tietoja ja taitoja terveydestä, elämäntavasta, terveystottumuksista ja sairauksista sekä kehittää valmiuksia ottaa vastuuta ja toimia oman ja toisten terveyden edistämiseksi.
Opetustilanteissa pyritään luomaan tasa-arvoinen ja luottamuksellinen ilmapiiri, jossa kaikilla on mahdollisuus ilmaista
perusteltuja mielipiteitään ja osallistua keskusteluun. Näin taataan oppilaslähtöinen, toiminnallinen ja osallistuva oppimisympäristö. Opetuksessa otetaan huomioon myös yleiset sekä koulu- ja paikkakuntakohtaiset ajankohtaiset terveyteen ja turvallisuuteen liittyvät kysymykset. Opetuksessa kehitetään tärkeitä tiedonhankintaan ja sen soveltamiseen
liittyviä taitoja sekä edistetään terveyden ja hyvinvoinnin kriittistä arvopohdintaa.
Terveystiedon, biologian, kotitalouden, liikunnan ja yhteiskuntaopin opetusta tulee suunnitella yhteistyössä. Opetuksen
suunnittelussa tehdään yhteistyötä myös oppilashuollon henkilöstön kanssa. Sisällölliseksi lähtökohdaksi terveystiedossa muodostuu lapsen ja nuoren arki, kasvu ja kehitys, sekä ihmisen elämänkulku.
YHTEISET TAVOITTEET VUOSILUOKILLE 7-9
Oppilas oppii
toimimaan itsenäisesti omansa sekä toisten turvallisuuden kannalta
ymmärtämään nuoruuden fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista kehitystä sekä hyväksymään erilaisuutta
tuntemaan ihmisen kasvun, kehityksen ja elämänkulun tunnuspiirteitä
ymmärtämään sääntöjen merkityksen perheen, koulun, vertaisryhmän ja yhteiskunnan kannalta
tiedostamaan terveyttä edistäviä ja haittaavia tekijöitä ja elämäntapoja sekä tekemään itseään koskevia valintoja tiedon
pohjalta
käyttämään tiedonhankintamenetelmiä ja hyödyntämään niitä terveytensä edistämiseksi
arvioimaan ympäristön, elämäntavan, kulttuurin ja median merkitystä turvallisuuden ja terveyden näkökulmasta
ottamaan vastuuta omasta tulevaisuudestaan
itsehoitoa ja oman terveydentilansa arviointia
KESKEISET SISÄLLÖT VUOSILUOKILLE 7-9
turvallisuus ja ergonomia
ihmisen elämänkulku syntymästä kuolemaan
terveet elämäntavat
terveyttä ja työkykyä edistävä liikunta
itsetuntemus ja itsensä arvostaminen
perhe ja sosiaaliset suhteet sekä yksilön vastuu yhteisössä
tunteet ja niiden ilmaiseminen, vuorovaikutustaidot
mielenterveys
suvaitsevaisuus, välittäminen ja huolenpito
itsenäistyminen ja ihmissuhteet
päihteet ja niihin liittyvät valinnat
ravinnon vaikutus hyvinvoinnille
unen ja levon merkitys hyvinvoinnille
seksuaalinen kehittyminen
seurustelu
sukupuolitaudit ja ehkäisy
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ympäristö ja terveys
onnettomuudet, tapaturmat ja ensiapu
kansantaudit ja yleisimmät tartuntataudit
elämänkulkuun liittyvät muutokset, kriisit ja niistä selviytyminen
keskeiset terveydenhuolto- ja hyvinvointipalvelut
terveyslainsäädäntöä
7. luokka
TAVOITTEET
Oppilas
oppii omaan itsenäistymiseen, fyysiseen kasvuun ja hyvän itsetunnon kehittymiseen liittyviä asioita
oppii ymmärtämään vuorovaikutustaitojen merkityksen omissa ihmissuhteissaan
oppii ymmärtämään, että omaan hyvinvointiin ja terveyteen voi vaikuttaa omilla valinnoillaan
KESKEISET SISÄLLÖT
Fyysinen kasvu ja kehitys: vuorokausirytmi, uni, lepo ja kuormitus
Psyykkinen kasvu ja kehitys: itsetunto ja minäkäsitys, mielenterveys, mielen ja ruumiin tasapaino
Sosiaalinen kasvu ja kehitys: yksilöllisyys ja erilaisuus, perhe, suvaitsevaisuus, välittäminen ja huolenpito, yksilön velvoitteet ja vastuu, ristiriitojen selvittäminen
Nuoruuden kehityksen erityispiirteitä, kehittyvä seksuaalisuus
Omasta terveydestä huolehtiminen
8. luokka
TAVOITTEET
Oppilas
oppii ottamaan vastuuta omasta terveydestään
oppii huomaamaan elämäntapojen vaikutuksen omaan hyvinvointiinsa ja terveyteensä
KESKEISET SISÄLLÖT
Päihteet: tupakka, nuuska, alkoholi ja huumeet
Terveyttä edistävä liikunta
Ravitsemus
Liikenneturvallisuus ja -käyttäytyminen
Tunteiden ilmaiseminen
Sosiaalinen tuki- ja turvaverkosto
Seksuaaliterveys: ihmissuhteet, seksuaalisuus, seksuaalisuuteen liittyvät arvot ja normit
9. luokka
TAVOITTEET
Oppilas
oppii ottamaan vastuuta omasta fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnistaan
ymmärtää itsensä osaksi yhteiskuntaa ja valintojensa vaikutuksen ympäristöönsä
hallitsee terveyteen liittyviä tietoja ja taitoja ja osaa käyttää niitä hyödyksi eri elämän tilanteissa
KESKEISET SISÄLLÖT
ihmisen elämänkulku, siihen liittyvät muutokset, kriisit ja niistä selviytyminen
työ- ja toimintakyky sekä niiden ylläpito, työhyvinvointi
ympäristö ja terveys
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tartunta- ja kansantaudit
keskeiset terveydenhuolto- ja hyvinvointipalvelut
lasten ja nuorten oikeuksia ja rajoituksia koskeva lainsäädäntö
KESKEISET TYÖTAVAT
Opiskelu tapahtuu enimmäkseen luokkahuoneessa. Opetus on opettaja- tai oppilasjohtoista. Työskentelytapoja vaihdellaan yksilö-, pari ja ryhmätöiden välillä. Mahdollisuuksien mukaan käytetään vierailevia asiantuntijoita oppitunneilla
ja/tai käydään tutustumassa aiheeseen liittyvissä laitoksissa, organisaatioissa, näyttelyissä, tapahtumissa.
ARVIOINTI
Arviointiin vaikuttavat tuntiaktiivisuus, kirjalliset työt, kokeet ja/tai itsearviointi. Oma-aloitteisuus ja ohjeiden noudattamisen taito ovat terveyteen liittyvien tietojen ja taitojen ohella tärkeitä arvioitavia asioita. Myös oppilaan sosiaaliset
taidot, kuten ryhmätyöskentelytaidot, vaikuttavat arvosanaan.
Päättöarvioinnin kriteerit arvosanalle 8
Oppilas
tietää liikenneturvallisuuden pääperiaatteita
osaa kuvata tai esittää, miten erilaisissa vaara- ja onnettomuustilanteissa toimitaan ja annetaan ensiapua
tietää eri ikäkausien piirteitä ja elämänkulkuun liittyviä tapahtumia ja osaa tarkastella niitä terveyden näkökulmasta
osaa selittää, miten uni ja lepo vaikuttavat vireyteen ja hyvinvointiin
osaa antaa esimerkkejä terveyden kannalta tasapainoisesta ja monipuolisesta ravinnosta
tietää liikunnan terveysvaikutuksia
osaa kuvata hyvän ystävyyssuhteen ja toimivan yhteisön ominaispiirteitä sekä antaa esimerkkejä keskeisistä vuorovaikutustaidoista
tietää, miten voi hoitaa terveyttään ja itseään
osaa pohtia ja eritellä nuorten ongelmatilanteiden syitä ja seurauksia sekä kuvata niiden mahdollisia ratkaisuja
tietää seksuaaliterveyden perusteita, tietää raskauden ja sukupuolitautien ehkäisyn merkityksen ja menetelmiä sekä
osaa pohtia ja perustella vastuullista seksuaalikäyttäytymistä
osaa kuvata ja pohtia päihde- ja vaikuteaineiden kuten tupakan, nuuskan, alkoholin, huumeiden ja liuottimien käyttöön
liittyviä terveysriskejä ja riippuvuutta sekä käytön syitä ja seurauksia ja antaa perustellen esimerkkejä keinoista välttää
niiden käyttöä
tunnistaa kiusaamisen ja muun väkivallan tunnuspiirteitä ja osaa tuottaa käytännön esimerkkejä väkivallan ehkäisemisestä ja rakentavasta kommunikaatiosta
osaa nimetä yleisimpiä tartuntatauteja ja muita sairauksia ja kuvata esimerkein niiden ehkäisyä pääpiirteissään
osaa nimetä, tunnistaa ja ilmaista erilaisia tunteita ja kuvata niiden syitä sekä antaa esimerkkejä siitä, miten niihin perustuvaa käyttäytymistä ja vuorovaikutusta voidaan säädellä tilanteeseen 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 kriittisesti erilaisia terveystiedon tiedonhankintamenetelmiä
tietää tavallisimmat kansantaudit ja niiden riskitekijöitä
osaa kuvata ympäristön terveyttä ja turvallisuutta ja antaa esimerkkejä niitä edistävistä keinoista 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 koskevaa lainsäädäntöä
AIHEKOKONAISUUDET
Ihmisenä kasvaminen
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Tuetaan oppilaan minäkuvan, itsetunnon sekä itsekunnioituksen kehitystä. Autetaan oppilasta hahmottamaan ihminen
fyysisenä, psyykkisenä ja sosiaalisena kokonaisuutena.
Kulttuuri-identiteetti ja kansainvälisyys
Opetetaan suvaitsevaisuutta ja erilaisuuden arvostamista. Käsitellään eri kulttuurien vaihtelevaa suhtautumista terveyteen liittyviin asioihin.
Viestintä ja mediataito
Opetellaan viestintää ja vuorovaikutusta, sekä käyttämään mediaa kriittisesti terveystiedonlähteenä.
Osallistuva kansalaisuus ja yrittäjyys
Tuodaan terveydenhoitopalvelut oppilaalle tutuiksi. Korostetaan oppilaan omia mahdollisuuksia vaikuttaa omaan ja
läheistensä terveyteen.
Vastuu ympäristöstä, hyvinvoinnista ja kestävästä tulevaisuudesta
Lisätään oppilaan tietoisuutta ympäristön suojelusta ja vaikutusmahdollisuuksista itsensä sekä ympäristönsä hyvinvoinnin parantamiseksi.
Turvallisuus ja liikennekäyttäytyminen
Lisätään oppilaan liikennetietoutta ja korostetaan hänen oman käyttäytymisensä tärkeyttä liikenneturvallisuuden lisäämiseksi.
Teknologia ja ihminen
Käsitellään teknologian vaikutusta terveyteen ja hyvinvointiin, hoitokeinoihin sekä sairauksien ja tapaturmien ennaltaehkäisyyn. Käsitellään teknologian positiivisia ja negatiivisia vaikutuksia ihmisen terveydelle.

10.2.10 USKONTO
EVANKELISLUTERILAINEN USKONTO
JOHDANTO
Evankelisluterilaisen uskonnon opetuksen lähtökohtana on tutustuttaa oppilas monipuolisesti uskonnolliseen kulttuuriin
ja tuoda esiin oppilaan kehityksen ja kasvun kannalta keskeisiä tekijöitä. Oppilasta autetaan ymmärtämään uskonnon
merkitystä hänelle itselleen sekä näkemään uskontojen vaikutuksia yhteiskunnassa ja kulttuurissa. Opetuksen tavoite on
laaja-alainen uskonnollinen ja katsomuksellinen yleissivistys.
AIHEKOKONAISUUDET
Aihekokonaisuuksista ihmisenä kasvaminen kulkee mukana kaikkien luokkien sisällöissä. Oman kulttuuri-identiteetin ja
kulttuurien tuntemus lisääntyy ja syvenee kirkkohistoriaan, suomalaiseen katsomusperinteeseen ja eri
maailmankatsomuksiin tutustumisen myötä. Kansainvälisyys tulee esille, kun tutustutaan muihin uskontoihin ja
ekumeenisuuteen. Viestintä- ja mediataito ja vastuu ympäristöstä, hyvinvoinnista ja kestävästä tulevaisuudesta aihekokonaisuus tulevat esillä etiikan tunneilla. Myös osallistuvaan kansalaisuuteen, yrittäjyyteen ja ihmisen suhteeseen
teknologiaan liittyviin aiheisiin syvennytään etiikan opiskelussa.
OPPIMISYMPÄRISTÖ JA TYÖTAVAT
Opetus tapahtuu pääsääntöisesti luokkahuoneessa. Opetuksessa käytetään oppiaineelle ominaisia menetelmiä ja
monipuolisia työtapoja, joiden avulla tuetaan, ohjataan ja kehitetään oppilaan oppimista ja taitoja. Tällaisia ovat
esimerkiksi tiedonhaku- ja tuottamistehtävät, opetuskeskustelut, pohdintatehtävät, pari- ja ryhmätyöt, AV-materiaalin
käyttö ja mahdolliset opintoretket. Työtavat määräytyvät opetettavan asian perusteella.
ARVIOINTI
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Todistuksissa uskonto arvostellaan aina numeroin. Jokaisesta kurssista annetaan numeroarvosana kurssin päätyttyä.
Arvioinnin perusteena käytetään Opetushallituksen antamia hyvän osaamisen kriteerejä (päättöarvioinnin kriteerit
arvosanalle 8). Arvioinnissa otetaan huomioon tiedollinen ja taidollinen menestyminen sekä paneutuminen
tuntityöskentelyyn, projekteihin, esitelmiin, ryhmä- ja paritöihin, keskusteluihin ja kotitehtävien tekemiseen.
Päättöarvioinnin kriteerit arvosanalle 8
Oppilas kykenee hankkimaan syventävää tietoa kristinuskosta ja evankelis-luterilaisesta kirkosta
Oppilas
- tuntee Raamatun keskeisen sisällön
- tuntee kristinuskon syntytapahtumat ja hallitsee kristillisten kirkkojen muotoutumisen keskeiset vaiheet
- tuntee Suomen evankelis-luterilaisen kirkon historiaa ja ymmärtää suomalaisen luterilaisuuden perusluonteen
- ymmärtää suomalaista uskonnollisuutta ja katsomusperinnettä
Oppilas ymmärtää uskontoa ilmiönä
Oppilas
- 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
Oppilas
- tuntee uskon ja tiedon perusluonteen sekä niiden keskinäisen suhteen
- hahmottaa omaan maailmankatsomukseensa vaikuttavia tekijöitä
- kykenee keskustelemaan olemassaolon perimmäisistä kysymyksistä
Oppilas osaa toimia eettisesti vastuullisella tavalla
Oppilas
- kykenee vastuulliseen eettiseen pohdintaan
- tunnistaa omien valintojensa ja tekojensa seurauksia
YHTEISET TAVOITTEET VUOSILUOKILLE 7 – 9
Evankelis-luterilaisen uskonnon opetuksen tavoitteena on syventää ja laajentaa oppilaan ymmärtämystä oman
uskonnon ja muiden uskontojen luonteesta ja merkityksestä. Tavoitteena on samalla tukea oppilaan oman
maailmankatsomuksen ja eettisen harkinnan rakentumista ja rohkaista oppilasta ajattelemaan ja muodostamaan omia
mielipiteitä ja myös ilmaisemaan niitä.
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 sekä osaa soveltaa näitä eettiseen
pohdintaansa ja toimintaansa
KESKEISET SISÄLLÖT
Oppilaan maailmankatsomuksellinen pohdinta
- elämän merkitys ja rajallisuus
- uskon ja tiedon suhde
- keskeisten maailmanuskontojen levinneisyys, kokosuhteet ja uskonnollisen elämän pääpiirteet

92

- uskonnon ulottuvuudet ja vaikutukset yksilöön, yhteisöön ja kulttuuriin
Raamattu
- Vanha Testamentti Israelin kansan vaiheiden ja uskon ilmentäjänä
- Vanha Testamentti juutalaisuuden, kristinuskon ja islamin näkökulmasta
- Uusi Testamentti Jeesuksen opetuksen ja kristinuskon synnyn ilmentäjänä
- Raamatun synnyn pääpiirteet sekä Raamatun tulkinta ja käyttö
- Raamatun kulttuurivaikutuksia
Kirkko
- keskeiset asiat kristinuskon synnystä ja kehityksestä
- kirkkokunnat, niiden levinneisyys sekä elämän ja uskon pääpiirteet, ekumenia
- kirkkorakennus sekä sen symboliikka ja liittyminen seurakunnan elämää
- kristillinen usko, sen inhimillinen ja yhteiskunnallinen merkitys, erityisesti luterilainen usko ja kristilliset symbolit
Suomalainen katsomusperinne
- yleiskuva Suomen uskontotilanteesta, erityisesti luterilainen kirkko ja ortodoksinen kirkko sekä muita kristillisiä kirkkoja ja yhteisöjä, muita uskontoja ja uskonnottomuus
- uskonnonvapaus
- luterilaisen kirkon jäsenyys ja toiminta sekä kristillinen virsi- ja muu musiikkiperinne
- suomalaisen muinaisusko, katolinen keskiaika, uskonpuhdistus ja sen jälkeinen aika
Ihminen eettisenä olentona
- eettisten normien, periaatteiden ja arvojen tunnistaminen, pohtiminen ja soveltaminen
- kristillinen ihmiskäsitys ja toisen asemaan asettuminen
- ihminen oman elämänsä, yhteiskunnan ja ympäristön muokkaajana
- kristillisen etiikan peruspainotukset
7. vuosiluokka
TAVOITTEET
Oppilas
- perehtyy Raamattuun inhimillisenä ja pyhänä kirjakokoelmana
- perehtyy kristinuskoon lähinnä Raamatun ja Jeesuksen keskeisen opetuksen kautta
- tutustuu keskeisiin maailmanuskontoihin pääpiirteissään
- osaa kunnioittaa eri tavoin uskovia ja ajattelevia ihmisiä
- ymmärtää uskonnon ja siihen sisältyvän pyhyyden ulottuvuuden merkitystä ihmisen ja yhteisön elämässä
Opintokokonaisuuden tavoitteena on että, oppilas saa valmiuksia oman maailmankatsomuksen luomiseen
ymmärtämällä sekä uskon ja tiedon välistä suhdetta että uskonnon luonnetta ja sen merkitystä ihmiselle. Hän saa
valmiuksia pyhyyden ymmärtämiseen ja kunnioittamiseen sekä oppii suvaitsemaan muita uskontoja ja kunnioittamaan
niiden arvoja.
KESKEISIÄ SISÄLTÖJÄ
Maailmanuskonnot
- keskeisten maailmanuskontojen levinneisyys, kokosuhteet ja uskonnollisen
elämän pääpiirteet
- uskonnon ulottuvuudet ja vaikutukset yksilöön, yhteisöön ja kulttuuriin
Raamattutieto
- Vanha Testamentti Israelin kansan vaiheiden ja uskon ilmentäjänä
- Vanha Testamentti juutalaisuuden, kristinuskon ja islamin näkökulmasta
- Uusi Testamentti Jeesuksen opetuksen ja kristinuskon synnyn ilmentäjänä
- Raamatun synnyn pääpiirteet sekä Raamatun tulkinta ja käyttö
- Raamatun kulttuurivaikutuksia
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8. vuosiluokka
TAVOITTEET
Oppilas
- tutustuu kirkon syntyyn ja kirkon vaiheisiin
- tutustuu erilaisiin kristillisiin yhdyskuntiin ja niiden erityispiirteisiin
- ymmärtää kristilliset kirkot osana länsimaista kulttuuria
- tutustuu ekumeeniseen liikkeeseen
Tavoitteena on yleissivistyksen saaminen omasta uskonnosta ja sen vaiheista ekumeenisessa ja suvaitsevassa hengessä.
KESKEISIÄ SISÄLTÖJÄ
Kirkko
- keskeiset asiat kristinuskon synnystä ja kehityksestä
- kirkkokunnat, niiden levinneisyys sekä elämän ja uskon pääpiirteet, ekumenia
- kirkkorakennus, sen symboliikka ja liittyminen seurakunnan elämään
- kristillinen usko, sen inhimillinen ja yhteiskunnallinen merkitys, erityisesti luterilainen usko ja kristilliset symbolit
9. vuosiluokka
TAVOITTEET
Oppilas
- tutustuu Suomen kirkon vaiheisiin
- saa kokonaiskuvan suomalaisesta kristillisyydestä ja katsomusperinteestä
- saa ajankohtaista tietoa Suomen uskonnollisesta tilanteesta
- tutustuu uskonnonvapauteen ja kirkon ja valtion suhteisiin
- tutustuu kristillisen etiikan perusteisiin
- tutustuu moraalin kehittymisen lainalaisuuksiin
Tavoitteena on suomalaisen katsomusperinteen ymmärtäminen ja pohtiminen sekä oman eettisen ajattelun
harjoittaminen ja ongelmien ratkaiseminen. Lisäksi pyritään lisäämään niitä valmiuksia, jotka mahdollistavat ja tukevat
oman arvomaailman muodostamista.
KESKEISIÄ SISÄLTÖJÄ
Suomalainen katsomusperinne
- suomalaisen muinaisuskon, katolisen keskiajan, uskonpuhdistuksen ja
sen jälkeisen ajan keskeiset kristilliset vaiheet ja niiden vaikutukset suomalaisessa yhteiskunnassa
- luterilaisen kirkon tämän hetkinen tilanne ja toiminta
- kristillisyyden, erityisesti luterilaisuuden vaikutus omaan tapakulttuuriin
- uskonnonvapaus
- yleiskuva Suomen uskontotilanteesta
Ihminen eettisenä olentona
- kristillisen etiikan perusteet
- kristillinen ihmiskäsitys ja toisen asemaan asettuminen
- ihminen oman elämänsä, yhteiskunnan ja ympäristön muokkaajana
- keskeisiä yksilöetiikan kysymyksiä

10.2.11 ELÄMÄNKATSOMUSTIETO
Elämänkatsomustieto oppiaineena on perustaltaan monitieteinen kokonaisuus, jonka lähtökohtiin kuuluu filosofiaa
sekä yhteiskunta- ja kulttuuritieteitä. Elämänkatsomustiedon opetuksessa ihmiset ymmärretään kulttuuriaan uusintavina ja luovina toimijoina, jotka kokevat ja tuottavat merkityksiä keskinäisessä vuorovaikutuksessa. Opetuksessa katso-
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muksia, inhimillisiä käytäntöjä ja niitä koskevia merkityksiä pidetään yksilöiden, yhteisöjen ja kulttuuriperinnön vuorovaikutuksen tuloksina. Elämänkatsomustiedossa painotetaan ihmisten kykyä tutkia maailmaansa ja ohjata aktiivisesti
omaa elämäänsä.
Opetuksen tehtävänä on antaa oppilaalle aineksia kasvaa itsenäiseksi, suvaitsevaiseksi, vastuulliseksi ja arvostelukykyiseksi yhteisönsä jäseneksi. Elämänkatsomustiedon opetus tukee kasvua täysivaltaiseen demokraattiseen kansalaisuuteen, joka globalisoituvassa ja nopeasti muuttuvassa yhteiskunnassa edellyttää eettisen ajattelu- ja toimintakyvyn kehittämistä, niihin liittyviä laaja-alaisia tietoja ja taitoja sekä katsomuksellisen ja kulttuurisen yleissivistyksen kartuttamista.
Elämänkatsomustiedon opetusta ohjaa käsitys oppilaiden mahdollisuudesta kasvaa vapaiksi, tasa-arvoisiksi ja kriittisiksi
hyvän elämän rakentajiksi

Vuosiluokat 7-9
Opetuksen ydintehtävänä yläluokilla on syventää oppilaan omaa elämänkatsomusta ja maailmankuvaa koskevaa ymmärrystä. Erilaisista katsomuksista ja uskonnoista opiskellaan perustiedot sekä oppilaan kasvua vastuulliseksi ja aktiiviseksi yhteiskunnan jäseneksi tuetaan.
TAVOITTEET
Tavoitteena on edistää oppilaan pyrkimystä
etsiä ja rakentaa identiteettiään ja elämänkatsomustaan ja oppia samalla hahmottamaan kokonaisuuksia sekä kasvaa
kohtaamaan epävarmuutta ja kehittää taitojaan ilmaista itseään ja elämänkatsomustaan
kehittää arvostelukykyään ja kykyään eettiseen toimintaan ja oppia huomaamaan kohtaamiensa arkipäivän tilanteiden
eettiset ulottuvuudet ja käyttämään eettisen ajattelun taitoja ja katsomuksellista harkintaa
omaksua ja sisäistää ihmisoikeuksien, suvaitsevaisuuden, maailman laajuisen oikeudenmukaisuuden ja kestävän kehityksen periaatteita ja oppia kantamaan vastuuta itsestään, toisista ihmisistä, yhteiskunnasta ja luonnosta
laajentaa katsomuksellista ja kulttuurista yleissivistystään ja oppia tuntemaan eri kulttuureissa tärkeinä pidettyjä arvoja,
uskomusjärjestelmiä ja elämänkatsomuksellisia ratkaisuja sekä niiden taustoja ja välittymistä sekä oppia arvioimaan
tieteiden vaikutusta elämäntapaamme.
KESKEISET SISÄLLÖT
Opintokokonaisuudet, jotka voidaan opettaa kursseina, sisältävät syventäviä aineksia luokilla 1-5 käsitellyistä aihepiireistä: ihmissuhteista ja moraalisesta kasvusta, itsetuntemuksesta ja kulttuuri-identiteetistä, yhteisöstä ja ihmisoikeuksista
sekä ihmisestä ja maailmasta.
Kansalaisuus ja hyvä yhteiskunta
yhteiskuntateorian perusteet, demokratia
politiikka, toimiminen kansalaisena, kestävä kehitys
Katsomusten maailma
katsomusten historiaa, katsomusvapaus
maailmankuva, maailmankatsomus ja elämänkatsomus
tieto ja tutkimus, luonnollinen ja yliluonnollinen
uskonto ja uskonnottomuus, oma elämänkatsomus
Kulttuuri
kulttuurin tutkimus, kulttuuri ja luonto
kulttuuri ja yhteisö, suomalainen kulttuuri, suvaitsevaisuus
käsityksiä ihmisen ja luonnon suhteesta: humanistinen, utilistinen, mystinen ja luontokeskeinen
Etiikka ja hyvä elämä
etiikan pääsuuntia ja peruskysymyksiä, nuoren moraalinen kasvu
ihmisoikeusetiikka, ympäristöetiikka
monikulttuurisuus eettisenä kysymyksenä
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Tulevaisuus
tulevaisuuden tutkiminen
luonnon ja yhteiskunnan tulevaisuus, maailmanperintö
minun tulevaisuuteni, toimiminen tulevaisuuden hyväksi
Päättöarvioinnin kriteerit arvosanalla 8
Ihmissuhteet ja moraalinen kasvu
Oppilas
osaa nähdä yhteyden arvovalintojen ja hyvän elämän välillä
tunnistaa etiikan perusnäkökulmia kuten teon tahallisuuden, tekijän tarkoituksen, teon seurauksien 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 elämän alueilta ja kykenee
perustelemaan eron eettisesti kehittyneemmän ja kehittymättömämmän arvion välillä.
Itsetuntemus ja kulttuuri-identiteetti
Oppilas
tunnistaa ja osaa nimetä keskeisten maailmankatsomusten ja kulttuurien olennaisia piirteitä ja kehityskulkuja
kykenee suhteuttamaan erilaisia kulttuurisia käsitteitä ja symboleja eri katsomusperinteisiin
ymmärtää sekularistisen 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 tasa-arvo- ja oikeusvaatimusten perusteita
tuntee nyky-yhteiskunnan 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
ymmärtää yhteiskunnallisten ratkaisujen pitkän tähtäimen vaikutuksia.
7. luokka
KESKEISET SISÄLLÖT
Opintokokonaisuudet, jotka voidaan opettaa kursseina, sisältävät syventäviä aineksia alaluokilta tutuista aihepiireistä:
ihmissuhteet ja moraalinen kasvu, itsetuntemus ja kulttuuri-identiteetti, yhteisö ja ihmisoikeudet sekä ihminen ja maailma.
Kansalaisuus ja hyvä yhteiskunta
Yhteiskuntateorian perusteet, demokratia.
Politiikka, toimiminen kansalaisena, kestävä kehitys.
Katsomusten maailma
Katsomusten historiaa, katsomusvapaus.
Maailmankuva, maailmankatsomus ja elämänkatsomus.
Tieto ja tutkimus, luonnollinen ja yliluonnollinen.
Uskonto ja uskonnottomuus, oma elämänkatsomus.
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AIHEKOKONAISUUDET
kulttuuri-identiteetti, kulttuurien tuntemus ja kestävä kehitys.
7. luokan arvioinnin kriteerit arvosanalle 8
Oppilas osaa nähdä yhteyden arvovalintojen ja hyvän elämän välillä sekä hahmottaa yksilön eettismoraalisen näkökulman suhteessa yhteisöön ja ympäristöön.
Oppilas tunnistaa ja osaa nimetä keskeisten maailmankatsomusten ja kulttuurien piirteitä ja perusteita.
Ymmärtää sekularistisen ja uskonnollisen katsomuksen eron.
Oppilas kykenee selittämään ajan ja paikan vaikutusta kulttuuri-identiteettiin ja tarkastelemaan moraalista kasvua.
Tunnistaa ihmis- ja kansalaisoikeuksien loukkauksia. Hän osaa arvioida erilaisten tasa-arvo- ja oikeusvaateiden perusteita.
Tuntee ihmis- ja kansalaisoikeuksien pääpiirteet ja kykenee selittämään niiden eron.
8. luokka
KESKEISET SISÄLLÖT
Kulttuuri
Kulttuurin tutkimus, kulttuuri ja luonto.
Kulttuuri ja yhteisö, suomalainen kulttuuri, suvaitsevaisuus.
Käsityksiä ihmisen ja luonnon suhteesta: humanistinen, utilistinen, mystinen ja luontokeskeinen.
Opetussuunnitelman aihekokonaisuus: hyvinvointi ja turvallisuus, aktiivinen kansalaisuus ja yritteliäisyys ja kestävä kehitys.
8. luokan arvioinnin kriteerit arvosanalle 8
Oppilas tutustuu syvemmin erilaisiin katsomusperinteisiin.
Oppilas kykenee arvioimaan ihmistä yhteiskunnan osana ja pohtimaan oikeaa elämäntapaa.
Kykenee tunnistamaan moraalidilemmasta eettisen näkökulman ja esittämään siihen ratkaisuja.
Pystyy perustelemaan oikeuksien ja velvollisuuksien keskinäisen riippuvuuden.
Ymmärtää yhteiskuntaa ja ympäristöä koskevia ratkaisujen kauaskantoisia vaikutuksia.
Osaa käyttää oppimiaan kulttuuriin liittyviä käsitteitä tarkoituksenmukaisella tavalla ja hankkia tietoa erilaisista katsomuksista.
Kykenee havainnoimaan arkipäivästä, taiteesta, mediasta jne. eettiskatsomuksellisia ulottuvuuksia.
9. luokka
Etiikka ja hyvä elämä
Etiikan pääsuuntia ja peruskysymyksiä, nuorten moraalinen kasvu.
Ihmisoikeusetiikka, ympäristöetiikka.
Monikulttuurisuus eettisenä kysymyksenä.
Tulevaisuus
Tulevaisuuden tutkiminen
Luonnon ja yhteiskunnan tulevaisuus, maailmanperintö.
Minun tulevaisuuteni, toimiminen tulevaisuuden hyväksi.
AIHEKOKONAISUUDET
viestintä ja mediaosaaminen ja teknologia ja yhteiskunta ja kestävä kehitys.
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10.2.12 HISTORIA
Historian opetuksen tehtävänä on ohjata oppilasta kasvamaan vastuulliseksi toimijaksi, joka osaa käsitellä oman ajan ja
menneisyyden ilmiöitä kriittisesti. Oppilasta ohjataan ymmärtämään, että oma kulttuuri ja muut kulttuurit ovat historiallisen kehitysprosessin tulosta. Opetuksessa käsitellään sekä yleistä että Suomen historiaa.
Opetuksen tehtävänä on antaa oppilaalle aineksia rakentaa identiteettiään, perehtyä ajan käsitteeseen ja ymmärtää
ihmisen toimintaa sekä henkisen ja aineellisen työn arvoa.
Vuosiluokat 7–9
Historian opetuksen tehtävänä vuosiluokilla 7–9 on syventää oppilaan käsitystä historian tiedon luonteesta. Historian
opetuksen tehtävänä on vahvistaa oppilaan omaa identiteettiä ja perehdyttää hänet muihin kulttuureihin ja niiden
vaikutuksiin.
TAVOITTEET
- Oppilas oppii hankkimaan ja käyttämään historiallista tietoa
- analysoimaan ja hyödyntämään erilaisia lähteitä ja vertailemaan niitä kriittisesti ja muodostamaan oman perustellun
mielipiteensä niiden pohjalta
- ymmärtämään, että historiallinen tieto on tulkintaa, joka elää ajassa
- selittämään ihmisen toiminnan ja historiallisen muutoksen syy-seuraussuhteita ja arvioimaan tulevaisuuden
vaihtoehtoja hankkimiensa tietojen ja taitojen avulla
AIHEKOKONAISUUDET:
kulttuuri-identiteetti ja kansainvälisyys
osallistuva kansalaisuus ja yrittäjyys
viestintä ja mediataito
TYÖTAVAT JA OPPIMISYMPÄRISTÖ
- tilanteittain vaihtelevat työtavat, esimerkiksi opetuskeskustelut, ryhmä- ja yhteistoiminnalliset työt, itsenäinen
työskentely
- sanalliset ja kuvalliset tuotokset
- kriittinen tiedon etsintä ja analysointi
- opetus tapahtuu pääasiassa luokassa, opintokäyntejä järjestetään mahdollisuuksien mukaan
Vuosiluokat 7 ja 8
KESKEISET SISÄLLÖT
Käsiteltävät aihealueet liittyvät Suomen ja maailman historiaan 1800- ja 1900 -luvuilla.
Vuosiluokka 7 (1 kurssi)
Elämää 1800-luvulla ja kansallisuusaate
- elämää 1800-luvun Suomessa ja kansallisuusaatteen vaikutukset kulttuuriin
- 1800-luvun alun keskeiset valtiolliset muutokset ja kansallisuusaatteen vaikutukset Euroopassa
- teollistuminen ja sen vaikutukset ihmisten elämään
kaupungistuminen ja sääty-yhteiskunnan hajoaminen
Vuosiluokka 8 (3 kurssia)
Suurvaltojen kilpailusta ensimmäiseen maailmansotaan seurauksineen
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Suomen uhattu autonomia ja venäläistämisen vastustus
imperialismi ja sen maailmanlaajuiset vaikutukset
ensimmäisen maailmansodan syyt, tapahtumat ja seuraukset
Venäjän keisarikunnan luhistumisen syyt ja vuoden 1917 vallankumoukset
Suomen itsenäistyminen, kansan kahtia jakautuminen ja sisällissota
maailmantalouden romahtaminen ja sen vaikutukset Eurooppaan
elämää demokratioissa ja diktatuureissa
Toisen maailmansodan aika
- toisen maailmansodan syyt, tapahtumat ja seuraukset
- Suomi toisessa maailmansodassa ja sodasta selviäminen
Suomi 1950-luvulta nykypäivään
- elinkeinorakenteen muutos ja sen vaikutukset ihmisten elämään
- suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan rakentaminen
Idän ja lännen ristiriidoista etelän ja pohjoisen vastakkainasetteluun
- kylmä sota
- maailman jakautuminen köyhiin ja rikkaisiin valtioihin ja siitä aiheutuvat ongelmat
Elämää 1900-luvun lopulla ja 2000-luvun alussa
länsimaisen kulutusyhteiskunnan synty ja sen vaikutukset ihmisten elämään ja ympäristöön
tiedonvälityksen kehitys
Lisäksi yksi seuraavista teemoista, jonka kehitystä tarkastellaan 1800-luvulta nykyaikaan saakka:
- jokin Euroopan ulkopuolinen kulttuuri
- tasa-arvoisuuden kehitys
- kulttuurin kehitys
- teknologian kehitys, esimerkiksi liikkumis- ja kuljetusvälineiden kehitys
- Euroopan hajaannuksesta sen yhdistymiseen
ARVIOINTI
Todistuksessa historia arvioidaan numeroilla. Arvioinnin pohjana ovat kokeet, testit
esitelmät, ryhmätyöt, projektit, kirjalliset työt, jatkuva näyttö, esimerkiksi tuntiosallistuminen, ohjeiden noudattaminen
ja kotitehtävien suorittaminen
Päättöarvioinnin kriteerit arvosanalle 8
Tiedon hankkiminen menneisyydestä
Oppilas
- osaa erotella asiaa selittävät tekijät vähemmän tärkeistä
- kykenee lähdekriittiseen tiedon etsintään ja analysointiin
Historian ilmiöiden ymmärtäminen
Oppilas
- kykenee sijoittamaan opiskelemansa tapahtumat ajallisiin yhteyksiinsä ja kronologiseen järjestykseen
- osaa selittää, miksi menneisyyden ihmiset toimivat jollain elämän alueella eri tavalla kuin nykyisin ja kykenee
historialliseen empatiaan
- osaa esittää historiallisille tapahtumille syitä ja seurauksia
Historiallisen tiedon käyttäminen
Oppilas
- pystyy vastaamaan menneisyyttä koskeviin kysymyksiin hyödyntämällä eri lähteistä saamaansa informaatiota
- pystyy muodostamaan tapahtumista ja ilmiöistä omia perusteltuja käsityksiä ja arvioimaan niitä.
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10.2.13 YHTEISKUNTAOPPI
Yhteiskuntaopin opetuksen tehtävänä on ohjata oppilasta kasvamaan yhteiskunnan aktiiviseksi ja vastuulliseksi
toimijaksi. Samalla tuetaan oppilaan kasvua suvaitsevaiseksi ja demokraattisesti ajattelevaksi kansalaiseksi.
Perusopetuksen vuosiluokkien 7–9 yhteiskuntaopin opetuksen tulee antaa perustiedot ja -taidot yhteiskunnan
rakenteesta ja toiminnasta sekä kansalaisen vaikutusmahdollisuuksista.
Vuosiluokka 9
TAVOITTEET
Oppilas
- saa käsityksen yhteiskunnallisen tiedon luonteesta
- oppii hankkimaan ja soveltamaan yhteiskuntaa ja talouselämää käsittelevää informaatiota kriittisesti 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 yhteiskunnallisena toimijana
- tuntee tekojensa oikeudelliset seuraamukset
- hallitsee yhteiskunnallisen peruskäsitteistön
AIHEKOKONAISUUDET
osallistuva kansalainen ja yrittäjyys
viestintä ja mediataito
turvallisuus ja liikenne

-

TYÖTAVAT JA OPPIMISYMPÄRISTÖ
- tilanteittain vaihtelevat työtavat, esimerkiksi opetuskeskustelut, ryhmä- ja yhteistoiminnalliset työt, itsenäinen
työskentely
- sanalliset ja kuvalliset tuotokset
- kriittinen tiedon etsintä ja analysointi
- opetus tapahtuu pääasiassa luokassa, opintokäyntejä järjestetään mahdollisuuksien mukaan
KESKEISET SISÄLLÖT
- Aihealueina ovat suomalainen yhteiskunta ja talouselämä sekä Euroopan unioni.
Yksilö yhteisön jäsenenä
- perhe, erityyppiset yhteisöt sekä vähemmistö- ja osakulttuurit
- yksilö aktiivisena kuntalaisena, oman valtion kansalaisena, pohjoismaalaisena ja EU-kansalaisena
- yksilö hyvinvointiyhteiskunnan jäsenenä
- kansalaisten tasa-arvo, kestävä kehitys sekä muut keinot hyvinvoinnin edistämiseksi
Vaikuttaminen ja päätöksenteko
- kansalaisten vaikuttamisen mahdollisuudet eri tasoilla
- demokratia, vaalit ja äänestäminen
- politiikan ja hallinnon toimijat kunnallisella, valtakunnallisella ja EU-tasolla
- media ja yhteiskunnallinen vaikuttaminen
Kansalaisen turvallisuus
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oikeusjärjestelmä, yksilön oikeudet ja velvollisuudet sekä oikeudellinen vastuu
liikenneturvallisuus
turvallisuuspolitiikka: ulkopolitiikka, maanpuolustus
Taloudenpito
- yksityisen taloudenpidon periaatteet
- työnteko ja yrittäjyys
Kansantalous
yksilö ja kotitaloudet kuluttajina ja talouden toimijoina, joiden valinnat vaikuttavat kansantalouteen
ulkomaankaupan ja globaalitalouden merkitys
Talouspolitiikka
talouden suhdannevaihtelut, työttömyys ja inflaatio sekä niiden vaikutukset yksityistalouksiin
julkinen talous ja verotus
ARVIOINTI
testit, kokeet
ryhmätyöt, projektit, taidot ja kirjalliset työt
jatkuva näyttö, esimerkiksi tuntiosallistuminen, kotitehtävät ja ohjeiden noudattaminen
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 olemassa useita vaihtoehtoja
- ymmärtää yhteiskunnallisen ja taloudellisen toiminnan eettisiä kysymyksiä
10.2.14 MUSIIKKI yläaste (luokat 7-9, ei musiikkiluokat)
Musiikin opetuksen tehtävänä on auttaa oppilasta löytämään musiikin alueelta kiinnostuksen kohteensa sekä rohkaista
oppilasta musiikilliseen toimintaan, antaa hänelle musiikillisia ilmaisunvälineitä ja tukea hänen kokonaisvaltaista
kasvuaan. Musiikin opetus antaa välineitä oppilaan oman musiikillisen identiteetin muodostumiseen ja rakentaa
arvostavaa ja uteliasta suhtautumista erilaisiin musiikkeihin.
Musiikin opetuksessa jäsennetään musiikillista maailmaa ja musiikillisia kokemuksia sekä opitaan käyttämään musiikin
käsitteitä ja merkintöjä musiikin kuuntelun ja musisoinnin yhteydessä.
KESKEISET TAVOITTEET
Oppilas
- ylläpitää ja kehittää osaamistaan musiikillisen ilmaisun eri alueilla musisoivan ryhmän jäsenenä toimien
- oppii kriittisesti tarkastelemaan ja arvioimaan erilaisia ääniympäristöjä sekä laajentaa ja syventää musiikin eri lajien
ja tyylien tuntemustaan
- oppii ymmärtämään musiikin elementtien, rytmin, melodian, harmonian, dynamiikan, sointivärin ja muodon
tehtävää musiikin rakentumisessa sekä käyttämään niitä ilmaisevia käsitteitä ja merkintöjä
- rakentaa luovaa suhdettaan musiikkiin ja sen ilmaisumahdollisuuksiin musiikillisen keksinnän keinoin.
KESKEISET SISÄLLÖT
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äänenkäyttöä ja ääni-ilmaisua kehittäviä harjoituksia sekä eri tyylejä ja lajeja edustavaa yksi- ja moniäänistä
ohjelmistoa
yhteissoittotaitoja kehittäviä harjoituksia sekä monipuolisesti eri musiikkityylejä ja -kulttuureja edustavaa soittoohjelmistoa
monipuolista kuunteluohjelmistoa ja arvioivaa kuuntelua
musiikkitieto (soitinoppi, musiikkityylit, ihmisääni)
omien musiikillisten ideoiden kokeilua improvisoiden, säveltäen ja sovittaen esimerkiksi ääntä, laulua, soittimia,
liikettä ja musiikkiteknologiaa käyttäen

KESKEISET TYÖTAVAT
- laulu (yksi- ja moniääninen)
- soitto
- kuuntelu
- musiikkiliikunta
- musiikillinen keksintä
7. luokka (pakollinen)
Kerrataan ja syvennetään ala-asteella opittuja musiikillisia tietoja ja taitoja monipuolisilla työtavoilla. Tutustutaan eri
soittimien soittamiseen sekä oman äänenkäytön hallintaan. Painotetaan ryhmässä tapahtuvan musisoinnin, soiton ja
laulun, osuutta opetuksessa. Kuuntelukasvatuksessa kehitetään oppilaiden arviointikykyä erilaisten musiikillisten
ilmaisujen suhteen. Pyritään ohjaamaan oppilas musiikin harrastamiseen myös peruskoulun jälkeen.
SISÄLLÖT
- ihmisääni ja sen mahdollisuudet: äänenkäyttö, äänialat, kuorotyypit, mikrofonilaulutekniikka, erityylistä
lauluohjelmistoa
- soitinoppi: bändisoittimet/-soitto, oikeat soittoasennot, sinfoniaorkesterin soittimet
- eri musiikkityylien kertausta (esim. klassinen musiikki, blues, rock, country)
- suomalainen kansanmusiikki, suomalainen musiikkikulttuuri ja musiikinalan ammatit
- muihin musiikkikulttuureihin tutustuminen
- musiikillinen ilmaisu ja keksintä

Päättöarvioinnin kriteerit arvosanalle 8
Oppilas
- osallistuu yhteislauluun ja osaa laulaa rytmisesti oikein sekä melodialinjan suuntaisesti
- hallitsee jonkin rytmi-, melodia- tai sointusoittimen perustekniikan niin, että pystyy osallistumaan yhteissoittoon
- osaa kuunnella musiikkia ja tehdä siitä havaintoja sekä esittää perusteltuja näkemyksiä kuulemastaan
- osaa kuunnella sekä omaa että muiden tuottamaa musiikkia niin, että pystyy musisoimaan yhdessä muiden kanssa
- tunnistaa ja osaa erottaa eri musiikin lajeja ja eri aikakausien ja kulttuurien musiikkia
- tuntee keskeistä suomalaista musiikkia ja musiikkielämää
- osaa käyttää musiikin käsitteitä musisoinnin ja musiikin kuuntelun yhteydessä
- osaa käyttää musiikin elementtejä rakennusaineina omien musiikillisten ideoidensa ja ajatustensa kehittelyssä ja
toteutuksessa.
MUSIIKKI (painotteinen)
Peruskoulun painotteisen musiikin 7-9 luokkien kuntakohtaisen opetussuunnitelman sisältämät tavoitteet ovat
minimejä, joita opettajan on mahdollisuus laajentaa ja käsitellä haluamassaan järjestyksessä. Näiden lisäksi kerrataan ja
syvennetään 1-6 luokilla opittuja asioita joiden pohjalle luokkien 7-9 opetus perustuu
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YHTEISET KUNTAKOHTAISET TAVOITTEET VUOSILUOKILLE 7-9
Luokkien 7-9 musiikin opetuksen yleisinä tavoitteina on mm. tukea murrosikäisen myönteisen minäkuvan kehitystä,
antaa onnistumisen ja yhteisöllisyyden kokemuksia musisoinnin avulla sekä laajentaa oppilaan yleissivistystä.
Laulu:
Oppilas
- hallitsee terveen äänenkäytön perusteet myös äänenmurroksen aikana ja sen jälkeen
- tutustuu moniääniseen lauluun
- oppii mikrofoniin laulamisen tekniikkaa
- saa kokemuksia oman äänen käytöstä improvisoinnin välineenä
Soitto:
Oppilas
- oppii bändisoittimien ja laitteiden perusteita
- oppii yhteissoittoa
- saa kokemuksia improvisoinnista
- tutustuu monipuolisesti musiikin eri tyylilajeihin
Kuuntelu:
Oppilas
- oppii kuuntelemaan eri musiikkityylejä analyyttisesti
- oppii tuntemaan oman vastuunsa kuulonhuollossa
Teoria:
Oppilas
- osaa asteikot C-a, G-e, D-h, A-fis, E-cis sekä F-d, B-g, Es-c, As-f
- sekä tutustuu muihin asteikkoihin, kuten moodeihin ja kokosävelasteikkoon
- erottaa nelisointuja
- osaa intervallit priimistä oktaaviin (1-8)
- hallitsee tasa- ja kolmijakoisen rytmin sekä tutustuu harvinaisempiin tahtilajeihin
- tunnistaa reaalisointumerkkejä
- hallitsee synkoopin ja triolin
Musiikkitieto:
Oppilas
- tunnistaa populaarimusiikin keskeisiä tyylisuuntia
- tutustuu monipuolisesti näyttämömusiikkiin
- saa kokemuksia eri maiden kansanmusiikeista
- tunnistaa 1800-luvun jälkeistä klassista musiikkia
- tutustuu musiikinalan ammatteihin
- tuntee Helsingin musiikkikulttuuritarjontaa
YHTEISET KUNTAKOHTAISET SISÄLLÖT MUSIIKKIPAINOTTEISILLE VUOSILUOKILLE 7-9
Yleisiä sisältöjä: Esiintymistilaisuuksia ja projekteja, joissa on mahdollisuus kokea ja oppia esiintymistilanteisiin liittyviä
asioita.
Laulu:
- terveen äänenkäytön perusteet ja muutokset äänenmurroksen aikana
- moniäänistä laulua
- mikrofonilaulutekniikkaa
Soitto:
- bändisoittimien ja laitteiden perusteita
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yhtyesoittoa
improvisointiharjoituksia
erityylistä soitto-ohjelmistoa
Kuuntelu:
- eri musiikkityylien analyyttistä kuuntelua
- tietoa kuulonhuollosta
Teoria:
- populaarimusiikin keskeisiä tyylisuuntia
- asteikot C-a, G-e, D-h, A-fis, E-cis sekä F-d, B-g, Es-c, As-f (molleissa luonnollinen, - harmoninen ja melodinen)
- muita asteikkoja kuten moodeja ja kokosävelasteikko
- nelisointuja
- erilaatuiset intervallit priimistä oktaaviin
- tasa- ja kolmijakoinen rytmi sekä harvinaisempia tahtilajeja kuten 5/4
- reaalisointumerkit
- synkooppi ja trioli
Musiikkitieto:
- populaarimusiikin keskeisiä tyylisuuntia
- näyttämömusiikkia
- eri maiden kansanmusiikkia
- 1800-luvun jälkeistä klassista musiikkia
- musiikinalan ammatteja
KESKEISET TYÖTAVAT
- yksi- ja moniääninen laulu
- yhteissoitto
- analysoiva musiikin kuuntelu
- teoriaharjoitukset
- musiikkiliikunta
- kirjalliset työt
- esiintymisharjoitukset ja esiintymiset koulun tilaisuuksissa
TAVOITTEET JA SISÄLLÖT
7. luokka
Painottamattoman 7. luokan musiikin tavoitteiden ja sisältöjen lisäksi (s. )
tutustutaan moniääniseen lauluun, opetellaan bändisoittimien ja yhteissoiton perusteita sekä tutustutaan
bändilaitteiden käyttöön ja kuulonhuoltoon. Harjoitellaan asteikkojen, kolmisointujen sekä reaalisointumerkkien
tunnistamista. Pyritään siihen että oppilas hallitsee tasa- ja kolmijakoisen rytmin. Tutustutaan Helsingin
musiikkikulttuuritarjontaan.
8. luokka
Syvennetään tietoja terveen äänenkäytön perusteista sekä pyritään kehittämään laulutaitoja (yksi- ja moniääninen
lauluohjelmisto). Kehitetään yhteissoittotaitoja sekä opetellaan bändilaitteiden käytön perusteita. Opetellaan
kuuntelemaan eri musiikkityylejä analyyttisesti ja syvennetään tietoja kuulonhuollosta. Harjoitellaan asteikkojen ja
kolmisointujen tunnistamista sekä tutustutaan nelisointuihin. Tehdään erilaisia rytmiharjoituksia sisältäen myös
triolirytmin.
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9. luokka
Pyritään siihen että oppilas tiedostaa oman vastuunsa kuulonhuoltoon liittyen. Kehitetään edelleen yhteissoitto- ja
laulutaitoja monipuolisesti musisoiden sekä tutustutaan improvisointiin. Harjoitellaan edelleen asteikkojen, kolmi- ja
nelisointujen sekä intervallien tunnistamista. Tehdään erilaisia rytmiharjoituksia sekä tutustutaan harvinaisempiin
tahtilajeihin. Kuunnellaan monipuolisesti ja analyyttisesti eri musiikkityylejä, sisältäen myös 1800- luvun jälkeistä
klassista musiikkia. Pyritään laajentamaan oppilaan käsitystä Helsingin musiikkikulttuuritarjonnasta sekä tutustutaan
musiikkialan ammatteihin ja koulutukseen.
ARVIOINTI
Kaikista kursseista saa numeroarvosanan. Arviointiin vaikuttavat tuntiaktiivisuus, yhteismusisointitaidot, laulutaito sekä
kirjallisista töistä ja kokeista saadut arvosanat (musiikin teoria ja musiikkitieto)

10.2.15. KUVATAIDE
Peruskoulun kuvataideopetuksen tehtävänä on tukea oppilaan kuvallisen ajattelun ja
esteettisen ja eettisen tietoisuuden kehittymistä sekä antaa valmiuksia omaan kuvalliseen ilmaisuun. Keskeistä
kuvataideopetuksessa on ymmärtää visuaalisen kulttuurin ilmenemismuotoja yhteiskunnassa: taidetta, mediaa ja
ympäristöä. Opetuksen tavoitteena on, että oppilaalle syntyy henkilökohtainen suhde taiteeseen. Kuvataiteen opetus
luo perustaa suomalaisen ja oppilaan oman kulttuurin sekä hänelle vieraiden kulttuureiden visuaalisen maailman
arvostamiselle ja ymmärtämiselle. Kuvataiteen opetuksessa kehitetään taitoja, joita tarvitaan kestävän tulevaisuuden
rakentamisessa.
Taiteellisen ilmaisun ja toiminnan lähtökohtina ovat ympäristön kuvamaailma,
aistihavainnot, mielikuvat ja elämykset. Opetuksen tavoitteena on kehittää mielikuvitusta
ja edistää oppilaiden luovan ongelmanratkaisun ja tutkivan oppimisen taitoja. Aihepiirit
kytketään oppilaalle merkityksellisiin kokemuksiin. Kuvataiteen opetuksessa tulee ottaa
huomioon oppiaineen sisäinen integraatio, jolloin ilmaisulliset, taidolliset ja tiedolliset
tavoitteet toteutuvat samanaikaisesti kuvallisissa harjoituksissa. Kuvataiteen keskeisiä sisältöalueita voidaan käsitellä
samassa tehtävässä. Oppiaineelle on ominaista teemallisuus, joka mahdollistaa kiireettömän ilmapiirin ja pitkäjänteisen
työskentelyn.
JOHDANTO
Kuvataiteen opetuksessa luokalla painotetaan kuvan merkitystä ilmaisun ja viestinnän välineenä sekä kuvallisen ilmaisun
perusteiden ja tekotapojen sekä mediateknologian hallintaa. Opetuksessa kehitetään oppilaan taiteen ja taidehistorian
tuntemusta sekä kuvantulkintataitoja kuvallisten tehtävien avulla. Tavoitteena on, että oppilaiden ymmärrys eri kulttuureista ja niiden välisestä vuorovaikutuksesta kehittyy.
Oppimistilanteiden tulee tukea oppilaiden mahdollisuuksia yhdessä työskentelyyn
ja vuorovaikutukseen sekä yhteisiin taide-elämyksiin. Tavoitteena on, että opetuksessa
oma työskentely, työprosessin tallentaminen ja arviointi yhdessä toisten kanssa kehittävät oppilaan ymmärrystä
kuvataiteen prosesseista ja tukevat kuvallisen ajattelun kehittymistä ja taiteellista oppimista.
YHTEISET TAVOITTEET VUOSILUOKILLE 7-9
Oppilas oppii
- tuntemaan kuvataiteen ja kuvaviestinnän keskeisiä ilmaisutapoja, materiaaleja, tekniikoita ja työvälineitä ja
käyttämään niitä tarkoituksenmukaisesti omassa ilmaisussaan
nauttimaan omien ajatustensa, havaintojensa, mielikuviensa ja tunteidensa ilmaisemisesta kuvallisesti sekä ymmärtämään taiteen tapoja käsitellä elämän erilaisia ilmiöitä
- ymmärtämään taiteellisen prosessin ominaislaatua taltioidessaan oman työskentelynsä kulkua
- arvioimaan omaa ja toisten kuvallista ilmaisua ja työtapoja, kuten sisällöllisiä, kuvallisia ja teknisiä ratkaisuja, sekä
käyttämään kuvataiteen keskeisiä käsitteitä
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- hyödyntämään kulttuuripalveluja ja mediaa oman työskentelyn, tiedon hankinnan ja elämysten lähteinä
- tarkastelemaan ja arvioimaan taidetta ja kuvaviestintää
havainnoimaan luonnon- ja esineympäristöä sekä näkemään itsensä vaikuttajana esteettisissä ja eettisissä valinnoissa
arvioimaan ja arvostamaan omaa ja toisten kuvallista ilmaisua
9. luokka
TAVOITTEET
Oppilas
- löytää itselleen sopivia kuvallisia ilmaisukeinoja
- oppii katsomaan ja arvioimaan taideteoksia ja hankkimaan tietoa monipuolisesti eri tietolähteistä
- oppii työskentelemään itsenäisesti ja yhdessä muiden kanssa
- oppii käyttämään taide- ja kulttuurilaitosten tarjontaa
- oppii hahmottamaan työskentelyn prosessina ja arvioimaan oppimistaan sekä arvostamaan myös muiden
työskentelyä
SISÄLLÖT
Kuvailmaisu ja kuvallinen ajattelu
- piirustus, grafiikka, maalaus, keramiikka, kuvanveisto, tilataide ja taide ympäristössä,
- kuvallisen ajattelun syventäminen
- kuvasommittelun perusteita: tasapaino, jännite, rytmi, muoto, väri, tila, liike, aika ja viiva
- kuvataiteen tyylejä ja kuvasymboliikkaa omassa kuvailmaisussa
- omien havaintojen, ajatusten ja mielikuvien ilmaiseminen kuvallisin keinoin
Taiteen tuntemus ja kulttuurinen osaaminen
- keskeisiä piirteitä taiteen historiassa ja nykytaiteessa sekä eri kulttuurien kuvamaailmassa
- ohjattuja näyttely- tai museovierailuja, taiteilijan työhön tutustumista ja tietoverkon
- kulttuuripalvelujen hyödyntämistä
- kuvien analysointia: taidekuvan rakenteen tutkimista, sisällöllistä tulkintaa ja
- taidekritiikkiä
Ympäristöestetiikka, arkkitehtuuri ja muotoilu
- luonnon ja rakennetun ympäristön vuorovaikutuksen tarkastelua, rakennusperinnön tutkimista sekä erilaisten
ympäristöjen tarkastelua ja arviointia esteettisestä, eettisestä, ekologisesta ja suunnittelun näkökulmasta
- arkkitehtuurin ja muotoilun ilmaisukeinoihin, tyylipiirteisiin ja perinteisiin tutustumista
- suomalaisen arkkitehtuurin ja muotoilun tärkeimpiin edustajiin tutustumista
- tilan havainnointia, suunnittelua ja rakentamista, muotoiluprosessiin tutustumista, materiaalin ja
käyttötarkoituksen yhteyden tarkastelua
Media ja kuvaviestintä
- kuvan käyttötarkoituksen tarkastelemista mediassa, mediaesitysten rakenteellista ja sisällöllistä analyysia
- valokuvausta tai video- ja digitaalista kuvausta
- kuvakerronnan muotoja: kuvituksen, sarjakuvan ja liikkuvan kuvan erityispiirteitä
- graafista suunnittelua: kuvan ja sanan yhdistämistä, typografian ja taiton perusteita
- mainonnan kanavia ja ilmaisukeinoja
- elokuvien ja televisio-ohjelmien analysointia
ARVIOINTI
Kuvataiteen arviointi on pitkäkestoista ja sen avulla pyritään kehittämään myös vuorovaikutustaitoja. Opetuskeskustelut
ja töiden tarkastelu kuuluvat olennaisena osana kuvataiteen opetukseen.
Arvioinnissa tarkastellaan oppilaan
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aktiivista osallistumista opetukseen
työskentelytuloksia ja työskentelytaitoja
ryhmätyöskentelytaitoja ja toisten huomioonottamista
työskentelyn prosessiluonteen ymmärtämistä
oman oppimisen havainnointia ja arviointia sekä kykyä hyödyntää muilta saatua palautetta omassa työskentelyssä
vastuunottoa opiskeluympäristöstä ja työvälineiden huollosta

Kuvataide arvioidaan numeroin. Päättöarvioinnissa noudatetaan Opetushallituksen antamia kriteerejä.
Päättöarvioinnin kriteerit arvosanalle 8
Oppilas osaa
- ilmaista itseään kuvallisin keinoin
- käyttää kuvan rakentamisen keinoja ja kuvataiteen ja kuvallisen median keskeisiä
KUVATAIDE

-

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 yhteyteen
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 ominaisuuksia
tuntee suunnittelu- ja muotoiluprosessin eri vaiheet ja osaa soveltaa niitä työskentelyssään
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
yhteistyöhön muiden kanssa
osaa ohjatusti käyttää taideteoksia, ympäristön kuvia, luonnon- ja rakennettua ympäristöä, kirjoja, lehtiä, museoita,
gallerioita ja tietoverkkoa tietojen ja elämysten lähteinä.

KUNTAKOHTAINEN KUVATAIDEPAINOTTEISEN LUOKAN OPS 7. – 9. LK
JOHDANTO
Painotteisten kuvataideluokkien opetus kokonaisuudessaan pyrkii oppilaan oman kuvailmaisun kehittämiseen ja omien
vahvuuksien löytämiseen. Siksi kuvataiteen sisältöalueista kuvailmaisua
kehitetään kaikilla painotteisilla luokka-asteilla vaatimustasoa vähitellen nostaen.
Tavoitteena on säilyttää ja vahvistaa kuvataidealalle suuntautuneisuutta sekä luoda edellytyksiä kuvataiteen jatkoopintoihin.
Opetuksen tavoitteet, työtavat ja arviointi noudattavat kuvataiteen yleistä opetussuunnitelmaa (s. ). Erityispiirteenä on
että sisällön osa-alueisiin perehdytään laajemmin ja samalla painotetaan erilaisten työtapojen ja materiaalien kokeilua
työpajatyyppisesti. Yhden teeman parissa voidaan viipyä kauemmin ja työskennellä syventyneemmin.
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Kuvataiteen painotteisessa opetuksessa tärkeänä osana ovat näyttely- ja museokäynnit sekä mahdolliset
kuvataideprojektit. Opetussuunnitelman luonne on joustava ja sisältöalueiden painotus ja aiheiden käsittely voi
vaihdella.
7. luokka
TAVOITTEET JA SISÄLLÖT
Kuvataiteen keskeisistä sisältöalueista 7. luokalla painotetaan kuvailmaisua ja kuvallista ajattelua. Tavoitteet ovat
kuvataiteen keskeisten sisältöjen harjaannuttaminen ja syventäminen. Käsiteltäviä aihealueita voidaan vaihdella
vuosittain, jokaisen koulun toimintakulttuuri ja erityispiirteet huomioiden.
KESKEISET TYÖTAVAT
Kuvataiteen opetus on harjoitustyökeskeistä. Luonnostelu työvaiheena pyritän tuomaan luonnolliseksi ja tärkeäksi
osaksi työskentelyprosessia. Näyttely- ja museovierailut sekä mahdolliset kuvataideprojektit täydentävät opetusta.
ARVIONTI
Painotteisen kuvataiteen arviointi toteutetaan suhteessa vuosiluokan tavoitteisiin ja hyvän osaamisen kuvauksiin.
8. luokka
TAVOITTEET JA SISÄLLÖT
Kuvataiteen keskeisistä sisältöalueista 8. luokalla painotetaan taiteen tuntemusta ja kulttuurista osaamista sekä
soveltuvin osin ympäristöestetiikkaa, arkkitehtuuria ja muotoilua, media ja kuvaviestintää.
Tavoitteena on opittujen taitojen ja tietojen soveltaminen omassa työskentelyssä. Oppilasta kannustetaan omiin
valintoihin ja itsenäiseen ajatteluun suunnittelusta valmiiseen tuotokseen sekä perustelemaan valintojaan.
KESKEISET TYÖTAVAT
Työskentely on harjoitustyökeskeistä ja ohjaa oppilasta luovan prosessin ymmärtämiseen, dokumentointiin ja
itsearviointiin. Näyttely- ja museovierailut sekä mahdolliset kuvataideprojektit täydentävät opetusta.
ARVIOINTI
Painotteisen kuvataiteen arviointi toteutetaan suhteessa vuosiluokan tavoitteisiin ja hyvän osaamisen kuvauksiin.
9. luokka
TAVOITTEET JA SISÄLLÖT
Kuvataiteen keskeisistä sisältöalueista 9. luokalla painotetaan taiteen tuntemusta ja kulttuurista osaamista sekä
soveltuvin osin ympäristöestetiikkaa, arkkitehtuuria ja muotoilua, media ja kuvaviestintää.
Tavoitteena on kuvallisen ilmaisun ja kuvallisen ajattelun kehittäminen, visuaalisen kulttuurintuntemuksen
laajentaminen sekä kuvataiteen merkityksen ymmärtäminen niin omassa elämässä kuin laajemminkin.
KESKEISET TYÖTAVAT
Työskentely tähtää itseohjautuvuuteen ja sellaiseen kuvalliseen ajatteluun, jossa taide kyetään liittämään osaksi laajaa
kulttuurista kokonaisuutta. Harjoitustöissä painotetaan erityisesti omien ilmaisullisten valmiuksien löytämistä ja
kulttuurista osaamista.
Näyttely- ja museovierailut sekä mahdolliset kuvataideprojektit täydentävät opetusta.
Päättöluokalla oppilas tekee kuvataiteen päättötyön, jonka muoto tarkentuu kunkin koulun toimintamallin mukaan.
ARVIOINTI
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Painotteisen kuvataiteen arviointi toteutetaan suhteessa vuosiluokan tavoitteisiin ja hyvän osaamisen kuvauksiin.
KUVATAIDEPAINOTTEISTEN LUOKKIEN PÄÄSYKOE
Kuvataideluokkien pääsykoetehtävät ovat koulukohtaisesti opettajien vapaasti suunniteltavissa seuraavan yhteisesti
sovitun linjauksen pohjalta:
Tehtävät
Kuvataideluokalle pyrkiessään oppilas suorittaa kaksi kuvataiteen tehtävää sekä lyhyen kirjallisen tehtävän.
Tehtävänannot ja arviointiperusteet annetaan oppilaille koetilanteessa kirjallisina sekä opettajan ääneen lukemina.
Aikaa kokeen suorittamiseen on kaksi tuntia:
Ensimmäinen tehtävä on lyijykynäpiirustus, jossa havainnoinnin pohjana käytetään opettajan antamaa malliesinettä,
joka jaetaan oppilaille koetilanteessa.
Toinen tehtävä on vesi- tai peitevärimaalaus, jossa oppilas jatkaa paperille valmiiksi piirrettyä tai kopioitua kuva-aihetta.
Malliesineet ja jatkettavat kuva-aiheet ovat kaikille kokelaille samat.
Kolmantena tehtävänä oppilas kirjoittaa vapaamuotoisen tekstin aiheesta: Miksi haluan kuvataideluokalle?
ARVIOINTIPERUSTEET
Havainnointikyky, sommittelutaito, mielikuvitus, piirtämis- ja maalaustekniikan hallinta sekä harrastuneisuus.
ARVIOINTI
Opettaja arvioi kuvalliset tehtävät pisteyttämällä, kirjallisen tehtävän tarkoituksena on ainoastaan antaa opettajalle
kuva oppilaasta ja hänen innostuksestaan kuvataidetta kohtaan eikä sitä pisteytetä. Tehtäväkohtaisesti pisteitä annetaan 1-3 / tehtävä. Maksimipistemäärä kokeesta on 6. Rajapistemäärä kuvataideluokalle pääsyyn on 3. Oppilas ei saa
pääsykoetehtäviä itselleen kokeen jälkeen vaan ne arkistoidaan kouluille.
10.2.16 KÄSITYÖ
JOHDANTO
Käsityön opetuksen tehtävänä on kehittää oppilaan käsityötaitoa niin, että hänen itsetuntonsa sen varassa kasvaa ja hän
kokee iloa ja tyydytystä työstään. Lisäksi hänen vastuuntuntonsa työstä ja materiaalin käytöstä lisääntyy ja hän oppii
arvostamaan työn ja materiaalin laatua ja suhtautumaan arvioiden ja kriittisesti sekä omiin valintoihinsa että tarjolla
oleviin virikkeisiin, tuotteisiin ja palveluihin.
Opetus toteutetaan oppilaan kehitysvaihetta vastaavin aihepiirein ja projektein, kokeillen, tutkien ja keksien. Käsityön
opetuksen tehtävänä on ohjata oppilasta suunnitelmalliseen, pitkäjänteiseen ja itsenäiseen työntekoon, kehittää
luovuutta, esteettisiä, teknisiä ja fyysis-motorisia kykyjä, ongelmanratkaisutaitoja sekä ymmärrystä teknologian
arkipäivän ilmiöistä. Oppilasta johdatetaan tutustumaan suomalaiseen ja myös muiden kansojen kulttuuriperinteeseen.
AIHEKOKONAISUUDET
IHMINEN JA TEKNOLOGIA
Kaikki ihmisen ihmiselle tekemä on teknologiaa. Teknologisen sovelluksen tarkoituksena on arjen helpottaminen.
Käsityössä tarjoutuu luontevasti mahdollisuus auttaa oppilasta ymmärtämään erilaisten välineiden, koneiden ja
laitteiden toimintaperiaatteita ja opettaa niiden käyttöä. Oppilasta autetaan suhtautumaan mutkattomasti arjessaan
vastaan tuleviin teknisiin laitteisiin.
VIESTINTÄ JA MEDIATAITO
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Kaikki valmistamamme tuotteet viestivät ympäristölleen. Pukeutuminen – ihmisen koko olemus on viestintää.
Helsinkiläisessä peruskoulussa on mahdollista tutustua hyvin monipuolisesti vaatetuksen viesteihin sekä pohtia median
vaikutusta omaan pukeutumiskoodiin ja muotiin. Eri viestimien käyttö mm. tiedonhankinnassa on käsityössä arkea.
(Lehdet, kirjat, internet jne. ) Oppilas oppii vertailemaan, valikoimaan ja hyödyntämään hankkimaansa tietoa. Lisäksi
hän oppii tarkastelemaan kriittisesti lehdistä, mainoksista, filmeistä ja videoista saatavaa tietoa, joka liittyy asumiseen ja
pukeutumiseen sekä muotiin. Tekniikan kielen kansainvälisyys ja kommunikoitavuus tulee oppilaille ymmärrettäväksi.
OSALLISTUVA KANSALAISUUS JA YRITTÄJYYS
Oppilaille selvitetään, kuinka vahva tekninen osaaminen on yhtenä ehtona kansakunnan menestykselle ja kuinka yksilön
elämässä tekniikan ymmärtäminen ja osaaminen estää syrjäytymistä ja auttaa työmarkkinoilla. Tekemällä itse oppilas
oppii arvostamaan työn tuloksia ja saattaa löytää itselleen elinikäisen harrastuksen ja jopa ammatin. TET - jaksoilla on
mahdollisuus tutustua paikallisiin käsityöalan yrityksiin.
VASTUU YMPÄRISTÖSTÄ, HYVINVOINNISTA JA KESTÄVÄSTÄ
TULEVAISUUDESTA.
Oppilas oppii ymmärtämään tuotteen elinkaaria ja arviomaan oman kuluttajaidentiteettinsä vaikutusta niihin. Hän oppii
myös ottamaan vastuuta omista valinnoistaan toisten ja ympäristön kannalta. Teknisen työn opetuksessa oppilasta
ohjataan turvalliseen ja vastuulliseen työskentelyyn sekä huomaamaan asemansa toisten turvallisuuden lisääjänä.
TURVALLISUUS JA LIIKENNE
Työskentelyn turvallisuus, teknisten laitteiden oikea käyttö ja määräaikainen huoltaminen ja kunnossapito tulee
oppilaalle tutuksi ja hän oppii ymmärtämään sen tärkeyden yleisen turvallisuuden luojana. Opintokäyntien yhteydessä
tarjoutuu tilaisuus kerrata liikennekäyttäytymiseen ja asianmukaiseen vaatetukseen liittyviä tekijöitä (esim. heijastimet
).
KULTTUURI-IDENTITEETTI JA KANSAINVÄLISYYS
Oppilas tutustuu suomalaiseen kulttuuriperinteeseen ja jatkaa sitä omalta kohdaltaan samalla tutustuen muihin
kulttuureihin .
Oppilaiden tulee ymmärtää suomalaisen esinemaailman ainutlaatuisuus ja niissä näkyvä innovatiivisuus sekä tämän
innovatiivisen ja ainutlaatuisen perinnön antamat mahdollisuudet kansainvälisiksi menestystuotteiksi jalostamisessa.
IHMISENÄ KASVAMINEN
Monikulttuurisena kaupunkina Helsinki luo hyvän pohjan käsityötaito ja –perinteen vaalimiseen, Käsityön tekeminen on
itseilmaisua, omien ajatusten esille tuomista konkreettisen työskentelyn kautta. Oppilaalla on tilaisuus kehittyä
antamaan ja saamaan palautetta omassa ryhmässään. Työskennellessään käsityön parissa oppilaan itsetunto kasvaa,
hän oppii ottamaan vastuuta omasta työstään ja auttamaan toisia ja näin kehittämään omia taitojaan. Ihminen on
tarkoitettu rakentamaan. Nikkaroidessaan oppilas toteuttaa luontaisinta itseään.
7.luokka
Oppilaan käsityötietoja ja -taitoja pyritään jatkuvasti kartuttamaan ja syventämään siten, että hän kykenee itsenäisesti
tekemään tarkoituksenmukaisia materiaali-, työtapa-, ja työvälinevalintoja käsityöprosessin eri vaiheissa.
Oppilasta rohkaistaan luovaan suunnitteluun ja itseohjautuvaan työskentelyyn sekä ohjataan arvostamaan työn ja
materiaalin laatua.
Oppilaiden yhteistyötaitoja kehitetään toteuttamalla yhteishankkeita eri oppiaineitten ja helsinkiläisten työ-, tuotanto-,
ja kulttuurielämän edustajien kanssa.
Seitsemännellä vuosiluokalla oppilaat saavat kiinnostuksensa mukaan painottua käsityöopinnoissaan joko tekniseen
työhön tai tekstiilityöhön. Tämän valinnan lisäksi oppilailla on yhteistä käsityötä vähintään 2 x 3 tuntia
Yhteisessä käsityössä opetetaan kaikille oppilaille sekä teknisen työn että tekstiilityön sisältöjä.
TAVOITTEET
Erilaiset aihepiirit ja projektit lähtökohtana pyritään toteuttamaan käsityöprosessin kaikki osa-alueet: suunnittelu,
valmistus, tuote ja arviointi.
Oppilas
- oppii tuntemaan käsityöhön liittyviä käsitteitä ja käyttämään erilaisia materiaaleja, työvälineitä ja menetelmiä
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oppii käsityön perustekniikoita sekä harjaantuu niiden edellyttämissä taidoissa, jolloin myös hänen ajatteluntaitonsa
ja luovuutensa kehittyvät
oppii suunnittelemaan ja valmistamaan laadukkaita, tarkoituksenmukaisia ja esteettisiä tuotteita sekä ottamaan
työskentelyssään huomioon myös eettiset, ekologiset ja taloudelliset arvot
perehtyy suomalaiseen ja mahdollisesti myös muiden kansojen muotoilu-, käsityö- ja teknologiakulttuuriin saaden
siten ainesta oman identiteettinsä rakentamiseen ja omaan suunnittelutyöhönsä
oppii avaruudellista hahmottamista suunnitellessaan ja toteuttaessaan käsityötuotettaan
oppii ottamaan vastuuta omasta esineympäristöstään ja ymmärtää että tuotteilla on elinkaari
tutustuu mahdollisuuksien mukaan tietoteknisten välineiden käyttöön käsityö-prosessin eri vaiheissa ja erilaisissa
oppimisympäristöissä
oppii hallitsemaan koko käsityöprosessin
tutustuu ympäröivän yhteiskunnan teknologiajärjestelmiin ja perehtyy perinteiseen ja nykyaikaiseen teknologiaan
liittyviin tietoihin ja taitoihin joita voi soveltaa arkielämässä, jatko-opinnoissa, tulevissa työtehtävissä ja
harrastuksissa
omaksuu positiivisen asenteen työsuojeluun, oppii turvallista työvälineiden, koneiden ja laitteiden käyttöä sekä
oppii huolehtimaan oppimisympäristönsä viihtyisyydestä
oppii arvostamaan ja tarkastelemaan kriittisesti omaa ja muiden työtä sekä etsimään luovia ratkaisuja
havaitsemiinsa ongelmiin itsenäisesti ja yhteistyössä muiden kanssa käyttäen apunaan erilaisia tietolähteitä
oppii ottamaan kantaa teknologian kehittymiseen ja sen merkitykseen ihmisten, yhteiskunnan ja luonnon
hyvinvoinnissa
oppii ymmärtämään yritystoimintaa ja teollisia tuotantoprosesseja
-osaa lukea työohjeita ja -piirustuksia
-osaa huoltaa ja kunnostaan työvälineitä
omaksuu realistisen käsityksen taidoistaan ja kehitysmahdollisuuksistaan

KESKEISET SISÄLLÖT
Käsityön yleiset sisällöt
- tuote- ja prosessi-ideointi
- muodot, sommittelu ja värit
- materiaali- ja kuluttajatietous
- tarkoituksenmukainen materiaalien käyttö
- erilaiset työjärjestykset ja työohjeet
- käsityössä esiintyvien ongelmien ja sovellusten yhteys muihin oppiaineisiin, muun muassa kuvataiteeseen,
luonnontieteisiin ja matematiikkaan
- erilaisia suunnitelmien ja tuotosten kuvaus-, raportointi- ja dokumentointitekniikoita
- tietoa ja elämyksiä suomalaisesta kulttuurista, perinteestä ja muotoilusta sekä vaikutteita muista kulttuureista
- tutustutaan Helsingin tuotantoelämään ja yrittäjyyteen
- oman työskentelyn ja sen tulosten arviointi sekä osallistuminen myös toisten töiden yhteiseen tarkasteluun
Teknisen työn sisällöt
Visuaalinen ja tekninen suunnittelu
- tekninen piirtäminen, mallintaminen ja tietotekniikan sovelluksia suunnittelussa
- erilaisten materiaalien tarkoituksenmukainen ja luova käyttö eri käyttötarkoituksissa ja eri tekniikoin
- rakennettu ympäristö ja erilaiset tuotteet sekä niiden sisältämä symbolinen merkitys eli viesti
- erilaisten laitteiden toimintaperiaatteita, rakenteita, teknologisia käsitteitä ja järjestelmiä sekä niiden sovelluksia
Valmistaminen
- teknisessä työssä tarvittavat käsityövälineet ja koneet sekä niiden taitava ja turvallinen käyttö
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teknisen työn eri materiaaleja ja valmistustekniikoita sekä niiden luova valinta, yhdistäminen ja työstäminen
monipuolista laiterakentelua
kodin ja vapaa-ajan välineiden huolto, kunnostus ja kierrätys

Tekstiilityön sisällöt
Visuaalinen ja tekninen suunnittelu
- tekstiili- ja muotihistoriaa soveltuvin osin kodin tekstiilejä ja vaatetusta koskevien aihepiirien yhteydessä
- sisustustekstiilien, vaatteiden ja tekstiilitaiteen symbolinen merkitys eli viesti
- tietoteknisiä sovelluksia ja uusi teknologia suunnittelun apuvälineinä
- tekstiilituotteiden kolmiulotteisen muodon konstruointi, esimerkiksi kaavoituksen perusteita
- tekstiilimateriaalien tarkoituksenmukainen ja luova käyttö eri käyttötarkoituksissa ja eri tekniikoin
Valmistaminen
- tekstiilityön perinteisiä ja moderneja työvälineitä ja koneita, niiden oikea valinta käyttökohteeseen,
toimintaperiaatteet, turvallinen käyttö sekä huolto
- tekstiilityön eri materiaaleja ja valmistustekniikoita sekä niiden valinta, yhdistäminen ja työstäminen luovasti
- tekstiilituotteiden hoito ja huolto sekä kierrätys
KÄSITYÖN KESKEISET TYÖTAVAT
Oppilaan persoonallisuuden kasvua tuetaan kädentaitoa, tietoista havainnointia, suunnittelukykyä ja kekseliäisyyttä
edellyttävillä hankkeilla.
Oppilas ohjataan havaitsemaan ratkaisua vaativia ongelmia sekä käyttämään tekniikan antamia mahdollisuuksia
tuotteen suunnittelussa ja valmistuksessa.
Käsityössä oppiminen perustuu tuottamistoimintaan. Oppiaineessa pyritään prosessiin jossa alkuidean synnyn ja
lopputulokseen pääsemisen välissä tapahtuu kasvua luovuudessa, ajattelussa ja itsetunnon kehityksessä.
Opetusta painotetaan aikaisempien oppimistulosten mukaisesti ja otetaan huomioon yksilöllinen tieto- ja taitotaso.
Työskentelyn yhteydessä kiinnitetään huomiota oppilaan monipuoliseen jatkuvaan kehittymiseen ja harjaantumiseen.
Työskentelyn yhteydessä pyritään herättämään jatkuva kiinnostus käden taitoja kohtaan ja kartuttamaan oppilaan
selviytymistaitoja jokapäiväiseen elämään.
Oppilas tallentaa omat suunnitelmansa ja kokeilunsa.
Työprosesseihin kuuluu lisäksi jatkuva oman toiminnan ja työn tulosten arviointi, jossa oppilaan itsearviointi ja muilta
saatu palaute painottuu erityisesti.
Oppilas tekee työtään itsenäisesti ja yhteistyössä muiden kanssa.
. Tarkoituksenmukaisesti työskennellen huomioidaan työsuojelulliset näkökohdat, koneiden ja laitteiden oikea käyttö ja
työvälineiden kunnossapito sekä ympäristön siisteys.
tekstiilityön opiskelu. 7 luokka-asteella

-

erilaisia lähtökohtia suunnitteluun (oppilaan oma kokemusmaailma, lehdet ja ajanmukainen kirjallisuus)
muodot, sommittelu ja väri
suunnitelman visuaalinen dokumentointi ja käsityöprosessin suunnittelu itsenäisesti
tietotekniikan ja uuden teknologian käyttö suunnittelun apuvälineenä, (esim. kirjontakuvioiden suunnittelu
tietokoneella)
tekstiilityön eri materiaaleja ja valmistustekniikoita sekä niiden valinta, yhdistäminen ja työstäminen luovasti
tekstiilityön perinteiset ja modernit työvälineet ja koneet, niiden oikea valinta käyttökohteeseen
harjoitellaan tulkitsemaan työohjeita ja –työpiirroksia ja työjärjestyksiä
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perehdytään vaatteen ompelun perusteisiin: valmiiden kaavojen valitsemiseen ja jäljentämiseen, kankaan
leikkaamiseen, ompelukoneen ja saumurin monipuoliseen käyttöön
perehdytään suunnitellun lankatyön valmistukseen, lankojen valintaan, neuletiheyden laskemiseen, kerrataan
lankatekniikoiden peruskäsitteet ja - tekniikat
tutustutaan perinteisiin ja luoviin kirjontatekniikoihin, mahdollisuuksien mukaan kirjontaompelukoneeseen
laitteiden toimintaperiaatteet, turvallinen käyttö ja huolto
tekstiilituotteiden hoito ja huolto sekä kierrätys SEKÄ- materiaali ja kuluttajatietous
- tekstiili- ja muotihistoriaa soveltuvin osin kodin tekstiilien ja vaatetusta koskevien aihepiirien yhteydessä
tekstiilien symbolinen merkitys eli viesti

Teknisen työn opiskelu 7. luokalla
Teknisen työn opiskelu Apollon Yhteiskoulussa voidaan erotella kolmen eri päämateriaalin mukaan. Noin kolmanneksen
ajasta keskitymme puuhun, seuraavan kolmanneksen metalliin ja viimeisen kolmanneksen elektroniikkaan.
Päämateriaalien ohella teemme pieniä hyppyjä muihinkin materiaaleihin, kun se tehtävien harjoitustöiden kannalta on
perusteltua.
Yleisessä osassa kirjattuja aihekokonaisuuksia noudatamme aina, kun siitä asiayhteyteen liitettynä on löydettävissä
lisäarvoa työskentelyyn.
Puu on meidän suomalaisten perinteisin materiaali, jota käsitellään pääasiassa perinteisin käsityömenetelmin. Uutena
asiana oppilaille tulee koneellinen puuntyöstö ja sen mukana korostetummin kuin aikaisemmin turvalliset
työmenetelmät ja tarkoituksenmukainen materiaalin valinta ja käyttö. Pintakäsittelyssä suositaan perinnetekniikoita.
Metalliosuudessa opitaan tunnistamaan eri metalleja ja arvioimaan niiden sopivuutta eri kohteisiin. Tehtävien
harjoitustöiden yhteydessä oppilaat oppivat metallien leikkaamista, särmäystä, taivutusta, pakotusta ja
kuumakäsittelyä. Liitostekniikoina käytetään mekaanisia liitoksia, kuten niittaamista, ja hitsausliitoksia. Muut kuin
värimetalliset työt pintakäsitellään.
Elektroniikkaosuudella tutustutaan elektroniikan peruskomponentteihin ja –käsitteisiin. Harjoitustyö(t) valitaan siten,
että siihen pystytään sisällyttämään oppilaiden omaa suunnittelua jo aivan alusta lähtien. Harjoitustöiden edetessä
opitaan tekemään myös joitakin elektroniikan ja sähkötekniikan mittauksia.
ARVIOINTI
Oppilas saa jokaisesta työstä arviointipalautteen joko suullisesti tai kirjallisesti.
Oppilas saa lukuvuoden aikana kolme arviointia, joiden keskiarvo tulee päästötodistukseen.
Kun käsityön pakollinen opetus päättyy, arvioinnissa käytetään valtakunnallisen arvosanan kahdeksan kriteerejä.
Päättöarvioinnin kriteerit arvosanalle 8
Visuaalinen ja tekninen suunnittelu
Oppilas
- havaitsee myös itsenäisesti ongelmia, kehittelee luovasti ideoita ja suunnittelee ohjatusti tuotteita, joissa on pyritty
ottamaan huomioon käytettävissä oleva aika, välineet, materiaalit, tuotteiden esteettisyys, ekologisuus, kestävyys,
taloudellisuus ja tarkoituksenmukaisuus
- ymmärtää suunnittelemansa tuotteet myös viestiksi ympäristölle
- 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
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osaa ohjatusti käyttää suunnittelussaan aineksia suomalaisesta ja muiden kansojen muotoilu-, käsityö- ja
teknologiakulttuurista.
Valmistaminen
Oppilas
- työskentelee tarkoituksenmukaisesti ja huolellisesti työturvallisuusohjeita noudattaen sekä huolehtii
työympäristönsä järjestyksestä ja viihtyisyydestä
- hallitsee perustekniikoita siten, että tuotteesta tulee tarkoituksenmukainen, viimeistelty, ekologinen ja esteettinen
- osaa työskennellä tavoitteisesti yksin tai tiimeissä
- osaa ohjatusti käyttää työssään kehittynyttä teknologiaa ja ymmärtää teknologian käsitteitä, järjestelmiä 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 tarkoituksenmukaisuuskriteerein
- ymmärtää teknologian, kulttuurin, yhteiskunnan ja luonnon välisiä riippuvuuksia
- muodostaa realistisen kuvan taidoistaan ja kehittymismahdollisuuksistaan.
Jos oppilas on osallistunut kahden viikkotunnin valinnaiseen käsityöhön kahdeksannella ja /tai yhdeksännellä
vuosiluokalla ja menestynyt huomattavasti paremmin kuin päättöarvostelussa opettajalla on mahdollisuus korottaa
päästötodistuksen arvosanaa.
10.2.17. LIIKUNTA
Koululiikunnan tulee tarjota monipuolisia kokemuksia ja elämyksiä, jotka kannustavat oppilasta liikunnan jatkuvaan
harrastamiseen. Opetuksessa painotetaan liikunnan perustaitojen harjoittamista, soveltamista sekä fyysisen kunnon
kehittämistä. Liikunnan avulla pyritään tukemaan oppilaan sosiaalista, fyysistä ja psyykkistä kasvua. Liikuntatunneilla
kiinnitetään huomiota tilanteisiin, joissa oppilas joutuu ottamaan vastuuta itsestään ja toisista, kohtaamaan
epäonnistumiset ja iloitsemaan osaamisestaan. Koululiikunnassa painotetaan reilun pelin henkeä ja toimitaan yhteisen
tavoitteen saavuttamiseksi. Lisäksi liikunnan tärkeä tehtävä on opettaa oppilas hyväksymään itsensä ja muut
sellaisinaan.
Koulun liikuntatilojen rajallisuus ja lähiympäristön liikuntapaikkojen vähäisyys vaikuttavat siihen, että liikunnan
oppimisympäristöt sijaitsevat välillä eri puolilla kaupunkia. Oppilaille annetaan ohjeet liikuntapaikoille siirtymisistä ja
asianmukaisista varusteista liikunnan ilmoitustaululla,
koulun kotisivuilla tai oppilaille jaettavalla ohjelmalla. Osa liikuntalajeista toteutetaan teemapäivien ja retkien
muodossa. Liikuntalajit vaihtelevat vuodenaikojen mukaan.
Liikuntatunneilla käytetään erilaisia työskentelytapoja, jotta asetetut tavoitteet saavutettaisiin. Opettajajohtoisen
työskentelyn vastapainona välillä toimitaan oppilasjohtoisesti. Ryhmätyöskentelyn lisäksi käytetään pari- ja
yksilötyöskentelyä sekä eriyttävää opetusta.
TAVOITTEET
Oppilas
- kehittää edelleen motorisia perustaitoja ja oppii liikunnan lajitaitoja
- ymmärtää liikunnan merkityksen hyvinvoinnin ja terveyden ylläpitämisessä
- oppii kehittämään ja tarkkailemaan toimintakykyään
- kehittää uimataitoaan ja opettelee vedestä pelastautumisen taitoja
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oppii toimimaan turvallisesti ja asianmukaisesti liikuntatilanteissa
opettelee hyväksymään itsensä ja suvaitsemaan erilaisuutta
tutustuu liikunnan harrastusympäristöihin ja osaa etsiä tietoa liikunnan harrastamismahdollisuuksista
löytää itselleen mieluisia liikuntamuotoja

KESKEISET SISÄLLÖT
- juoksuja, hyppyjä ja heittoja eri liikuntalajeissa
- voimistelua ilman välineitä, välineillä ja telineillä
- musiikki- ja ilmaisuliikuntaa sekä tanssia
- pallopelejä
- suunnistusta ja retkeilyä
- talviliikuntaa
- uintia ja vesipelastusta
- toimintakyvyn kehittämistä ja seurantaa sekä lihashuoltoa
- uusiin liikuntamuotoihin tutustumista ja liikuntatietoutta
ARVIOINTI
Liikunnan arvioinnin keskeisimmät perusteet ovat tuntiaktiivisuus, lajitaidot ja fyysinen kunto.
Valinnaisen liikunnan arvioinnissa painotetaan tuntiaktiivisuutta.
Tuntiaktiivisuus:
- annettujen tehtävien suorittaminen
- asianmukainen varustus ja hygienia
- muiden huomioonottaminen
- yhteisten sääntöjen noudattaminen
Lajitaidot:
- lajitaitojen seuranta ja testaus
- liikuntatunneilla annetut näytöt
Fyysinen kunto:
- lihaskuntotestit ja juoksutestit
- kuntosalikäynnit ja kuntoliikunta
- alku- ja loppuverryttelyt
OPPILAIDEN ITSEARVIOINTI
Oppilaiden kanssa käydään arviointikeskustelua säännöllisesti liikunnan sisällöstä sekä opettajan ja oppilaan
toiminnasta. Kirjallinen itsearviointi pyritään tekemään vuosittain.
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 pallopelien 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
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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 periaatteita

10.2.18. PRODUKTIO (TAITO-TAIDEAINE VÄLYS / VUOSILUOKKA 8)
KURSSIN TOTEUTUS
Produktio on taito- ja taideaineiden välyksessä toteutettava oppiaine, jossa käytetään vaihdellen hyväksi liikunnan,
musiikin, kuvataiteen ja käsityön sisältöalueita ja opetusmenetelmiä. Työskentelyssä painotetaan itseilmaisua ja
tuottamista sekä kurssin tuotosten taltiointia ja esittelyä. Dokumentointimenetelminä voidaan käyttää esim.
portfolioita, valokuvausta videointia, äänitystä tai muuta soveltuvaa menetelmää.
TAVOITTEET
- omien ideoiden ja näkemysten toteuttaminen ja esittäminen
- ainerajat ylittävä kanssakäyminen
- onnistumisen kokeminen
- persoonallisuuden kehittäminen
- sosiaalisten taitojen kehittäminen ja ryhmäytyminen
SISÄLLÖT JA TYÖTAVAT
Kurssin sisällöt ja työtavat päätetään vuosittain produktioon osallistuvien taito- ja taideaineiden opettajien kesken.
ARVIOINTI
Oppilas saa kurssista suoritusmerkinnän sekä henkilökohtaista palautetta työskentelystään. Kurssin päätteeksi oppilas
arvioi myös itse omaa onnistumistaan joko kirjallisesti tai suullisesti.
10.2.19. KOTITALOUS
JOHDANTO
Kotitalouden opetuksen tarkoituksena on kehittää arjen hallinnan edellyttämiä työtaitoja, yhteistyövalmiuksia ja
tiedonhankintaa sekä niiden soveltamista arkielämän tilanteissa. Tehtävänä on ohjata oppilasta ottamaan vastuuta
terveydestään, ihmissuhteistaan ja taloudestaan sekä lähiympäristön viihtyisyydestä ja turvallisuudesta.
Kotitalouden opetus perustuu käytännön toimintaan ja ryhmässä toimimiseen sekä oppilaan omien lähtökohtien
huomioon ottamiseen ja kokonaisvaltaisen kasvun tukemiseen. Oppiaineessa perehdytään moniin ihmisen hyvinvoinnin
kannalta tärkeisiin kysymyksiin, jotka käsittelevät nuorta itseään, kotia ja perhettä sekä niiden yhteyksiä muuttuvaan
yhteiskuntaan ja ympäristöön. Kotitalouden opetus tukee vahvasti koulun yhteistä tavoitetta nuorten vastuun
kasvamisesta oman elämän hallinnassa ja toiset huomioon ottavassa hyvässä käytöksessä.
7. luokka
TAVOITTEET
Oppilas oppii
- ymmärtämään hyvien tapojen ja tasa-arvon merkityksen yksilön ja perheen hyvinvoinnin kannalta
- pohtimaan kotitalouden arjen hallintaa ja sen yhteyksiä omiin valintoihinsa ja toimintaansa
- tekemään ruokatalouden, asunnon ja tekstiilien hoitoon liittyviä perustehtäviä ja käyttämään tarkoituksenmukaisia,
turvallisia ja kestävän kehityksen mukaisia aineita, välineitä ja työtapoja
- toimimaan harkitsevana ja vastuunsa tuntevana kuluttajana sekä tiedostamaan kulutukseen liittyviä ongelmia
- tuntemaan kotitalouksien toimintaan liittyvää kansallista kulttuuria sekä kansainvälistymisen ja
monikulttuurisuuden tuomia mahdollisuuksia
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SISÄLLLÖT
Perhe ja yhdessä eläminen
Käytännön työskentely ryhmissä opettaa oppilaalle vastuuta yhteisistä tehtävistä, tasa-arvoa kodin eri töissä,
ajankäyttöä perheen arjessa sekä korostaa sosiaalisuutta ja välittämistä paitsi omasta, myös toisten hyvinvoinnista ja
onnistumisen ilosta. Kalenterivuoden tapahtumat ja juhlat kotitalouden teemoina välittävät oppilaalle suomalaista ja
kansainvälistä tapakulttuuria sekä hyviä tapoja.
Ravitsemus ja ruokakulttuuri
Kotitaloudessa perehdytään oikeiden raaka-aineiden ja ruoanvalmistusmenetelmien valinnalla terveyttä edistävään ja
tasapainoiseen ruokavalioon. Ruoan laatuun ja turvallisuuteen kiinnitetään huomiota sekä pohditaan muuttuvan
yhteiskunnan ja kansainvälistymisen vaikutuksia näihin tekijöihin. Oppilas tutustuu eri perusruoanvalmistusmenetelmiin
ja harjoittelee niitä monipuolisesti käytännön työskentelyn avulla. Kotitaloustunneilla valmistettavien erilaisten
aterioiden, ruokalajien ja leivonnaisten avulla pohditaan erilaisia ruokailutilanteita sekä suomalaisen ruokakulttuurin
muuttumista ja siihen vaikuttavia syitä.
Kuluttaja ja muuttuva yhteiskunta
Oppilas tiedostaa vaikutusmahdollisuutensa ja vastuunsa kuluttajana sekä omaan talouteensa että ympäristöön nähden.
Hän osaa pohtia erilaisten tuotteiden ja palveluiden hankintaa ja käyttöä huomioiden sekä omat taloudelliset
resurssinsa että kulutuspäätöstensä ympäristövaikutukset. Tutustumalla kotitalouden menoihin oppilas ymmärtää ja
oppii oman rahankäytön suunnittelua sekä sen merkitystä omaan taloudelliseen hyvinvointiinsa myös tulevaisuudessa.
Koti ja ympäristö
Käytännön ja muun työskentelyn avulla oppilas oppii asunnon ja tekstiilien hoitoa sekä kotitalouskoneiden ja kodin
laitteiden järkevää ja turvallista käyttöä. Kotitaloustunneilla perehdytään kodin jätehuoltoon kestävän kehityksen
periaatteiden mukaisesti.

AIHEKOKONAISUUDET
1. Ihmisenä kasvaminen
Perehdytään moniin ihmisen hyvinvoinnin ja tasapainoisen elämän kannalta tärkeisiin kysymyksiin, jotka käsittelevät
nuorta itseään, kotia ja perhettä sekä niiden yhteyksiä muuttuvaan yhteiskuntaan ja ympäristöön. Kotitaloustunnilla
opetellaan toisen huomioon ottamista, neuvottelutaitoja ja tasa-arvoista vastuuta ryhmässä toimimisessa.
2. Kulttuuri-identiteetti ja kansainvälisyys
Opitaan tiedostamaan kotitalouksien toimintaan liittyvää suomalaiskansallista kulttuuria sekä kansainvälistymisen ja
monikulttuurisuuden tuomia mahdollisuuksia. Tutustutaan sekä perinteisiin suomalaisiin että kansainvälisiin ruokiin.
Helsingissä monikulttuurisuus näkyy kotitaloudessa esimerkiksi oppilaiden erilaisissa ruokavalioissa.
3. Viestintä- ja mediataito
Etsitään ja hyödynnetään tietoja eri lähteistä, opitaan tulkitsemaan tuote- ja pakkausmerkintöjä ja symboleja sekä
arvioimaan tiedon luotettavuutta.
4. Osallistuva kansalaisuus ja yrittäjyys
Opitaan kotitaloustyön suunnittelun, tasapuolisen työnjaon ja ajankäytön perusteita ja soveltamista. Pyritään
työskentelemään oma-aloitteisesti, itsenäisesti ja vastuullisesti yksin ja ryhmässä.
5. Vastuu ympäristöstä, hyvinvoinnista ja kestävästä tulevaisuudesta
Opitaan käyttämään tarkoituksenmukaisia aineita, välineitä ja työtapoja. Sisältöihin kuuluvat myös kulutuksen
ympäristövaikutukset, kotitalouden jätehuolto sekä kuluttajan vastuu ja vaikutusmahdollisuudet ja kuluttamiseen
liittyvien ongelmien tiedostaminen.
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6. Turvallisuus ja liikenne
Kotitalousluokassa työskenneltäessä korostetaan koneiden ja välineiden turvallista käyttöä sekä oppimisympäristön ja
työtapojen turvallisuuden tärkeyttä. Valinnoilla voi vaikuttaa elämän laatuun, terveyteen ja turvallisuuteen.
Liikenneturvallisuuteen liittyviä tekijöitä kerrataan mahdollisten opintokäyntien yhteydessä.
7. Ihminen ja teknologia
Kotitalousopetuksessa tutustutaan teknologiaan arkielämässä eli opitaan erilaisten kotitalouskoneiden ja kodin
laitteiden käyttöä.
KESKEISET TYÖTAVAT JA OPPIMISYMPÄRISTÖ
Kotitaloudessa opiskelu perustuu yksilö- ja ryhmätöihin. Opiskelun periaatteita ovat vuorovaikutus ja yhteistyö.
Oppimista edistävät oppilaan omakohtaiset kokemukset ja harjaantuminen työnteossa, joten käytännön työskentely on
korostunut. Ryhmä on lopputuloksestaan yhteisvastuullinen, mutta jokainen on yksilönä vastuullinen omasta
tehtävästään ryhmässä. Oppimisen tavoitteena on ymmärretty tieto, jota voi soveltaa käytännössä. Tiedon etsiminen,
arvioiminen ja soveltaminen ovat oppimisen välineitä. Oppiaineena kotitalous antaa tilaa oppilaan innostuneisuudelle ja
luovuuden kehittymiselle. Elämykset ja onnistumisen kokemukset edistävät terveen itsetunnon kehittymistä.
Mahdolliset opintokäynnit auttavat ymmärtämään kotitalouden monialaisuutta ja sen yhteyksiä lähiympäristöön.
Kotitalousluokka tarjoaa monipuolisen ja virikkeellisen ympäristön oppimiseen. Oppiminen tapahtuu samanlaisessa
ympäristössä, kuin se jossa oppilas soveltaa oppimiaan tietoja ja taitoja jokapäiväisessä elämässään. Oppiminen
tapahtuu aktiivisesti tekemällä arjen hallintaan kuuluvia oppimistehtäviä. Oppiminen tapahtuu avoimessa ja
hyväksyvässä työskentelyilmapiirissä myös oppilaan omat lähtökohdat huomioon ottaen. Parhaimmillaan
kotitalousluokassa on lämmin ja kodinomainen tunnelma.
ARVIOINTI
Kotitalouden taitoja arvioidaan jatkuvasti kaikilla taitojen osa-alueilla: yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot, käytännön
työtaidot sekä tiedonhankinta ja käsittelytaidot. Arviointiin sisältyy sekä oppilaan itsearviointia että opettajan arviointi.
Oppilaalle annetaan arviointia myös ohjauksen yhteydessä keskustellen. Työskentelyn arvioimisessa otetaan huomioon
vastuunottaminen omasta tehtävästään ryhmän jäsenenä, opittujen tietojen ja taitojen soveltaminen, mutta myös
tehtävään syventyminen ja ohjeiden noudattaminen. Mahdollisia kotitehtäviä arvioivat myös huoltajat.
Oppilaan suoritukset arvioidaan kursseittain lukuvuositodistuksessa numeroin.
Arvioinnin pohjana käytetään:
- taitoa soveltaa aiemmin opittua
- perusteltujen valintojen tekemistä
- toisen huomioon ottamista ja hyvää käytöstä
- oma-aloitteisuutta ja yhteistyötaitoa ryhmässä
- työskentelyn tuloksia
- opiskelutaitoja
Päättöarvioinnin kriteerit arvosanalle 8
Yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot
Oppilas
- osaa noudattaa hyviä tapoja ja ottaa muut huomioon käyttäytymisellään sekä toimia itsenäisesti ja ryhmässä
- tuntee kotitaloustyön suunnittelun, tasapuolisen työnjaon ja ajankäytön perusteita ja osaa soveltaa niitä
oppimistilanteessa
Käytännön työtaidot
Oppilas
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tuntee ruoka-aineiden ominaisuuksia, tavallisimpia ruoanvalmistuksen menetelmiä ja osaa käyttää näitä hyväkseen
ruoanvalmistuksessa
- osaa käsitellä raaka-aineita huolellisesti ja tarkoituksenmukaisesti myös taloudellisuuden huomioon ottaen
- osaa käyttää tarkoitukseen sopivia työtapoja ja tavallisempia kodinkoneita ja –välineitä turvallisesti
- osaa tulkita tekstiilien hoito-ohjeita 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 pakkausmerkintöjä ja symboleja
sekä pohtia erilaisen tiedon luotettavuutta
- ymmärtää taloudellisen ajattelun perusteita kodin ja perheenjäsenten kannalta
- tuntee tärkeimmät kuluttajan vastuu ja vaikutusmahdollisuudet
10.2.20. VALINNAISAINEET
B2- KIELI RANSKA/SAKSA
Vuosiluokat 8 - 9
Valinnaisen kielen opetuksen tulee painottua puheviestintään kaikkein tavanomaisimmissa arkipäivän tilanteissa ja
toimia samalla johdantona pitempikestoisille kielen opinnoille toisen asteen koulutuksessa. Nämä opetussuunnitelman
perusteet on laadittu neljälle vuosiviikkotunnille
TAVOITTEET
Kielitaito
Oppilas
- omaksuu luonnollisen ja sujuvan ääntämisen ja intonaation
- selviytyy suullisesti itseään koskevissa ja helpoissa arkielämän vuorovaikutustilanteissa puhekumppaninsa tukemana
- ymmärtää arkielämään liittyviä yksinkertaisia kysymyksiä, neuvoja ja pyyntöjä
- saa selvää yksinkertaisista arkielämään liittyvistä teksteistä ja viesteistä tarvittaessa apuneuvoja käyttäen
- pystyy kirjoittamaan lyhyitä viestejä ja suppeita lauseita liittyen omaan elinpiiriinsä
Kulttuuritaidot
Oppilas
- tutustuu ko. maan ja sen kielialueen kulttuureihin omaksumalla tietoja maan tavoista ja arvoista
- oppii ottamaan huomioon ja toimimaan ko. kielialueen kulttuurinormien mukaisesti
- laajentaa kulttuurikäsitystään vertailemalla suomalaista ja kohdekulttuuria toisiinsa
- kiinnostuu opiskeltavasta kielestä ja sen kulttuurista
Opiskelustrategiat
Oppilas
- ottaa vastuun omasta opiskelustaan ja ymmärtää sitkeän omatoimisen harjoittelun merkityksen
- uskaltautuu rohkeasti käyttämään kielitaitoaan eri viestintätilanteissa
- oppii käyttämään erilaisia työtapoja ja tiedonhankintavälineitä
- hyödyntää jo aiemmin oppimiensa kielten taitoja
- oppii löytämään yhtäläisyyksiä eri kielten rakenteissa ja sanastossa
- oppii arvioimaan omaa työskentelyään kaikilla kielitaitonsa osa-alueilla suhteessa tavoitteisiin
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KESKEISET SISÄLLÖT
Aihepiirit
Oman ja opiskeltavan kielen kielialueen näkökulmasta
- tapakulttuuriin liittyvä kieli perusvuorovaikutustilanteissa
- itsestä ja lähiympäristöstä puhuminen
- perhe ja vapaa-aika
- selviytyminen arkipäivän viestintätilanteista, kuten kaupassa käynnistä, ruokailemisesta ja matkustamisesta
- Rakenteet
- Viestinnän kannalta kullekin kielelle ominainen lauseenmuodostus ja keskeinen kielioppi
- verbin preesenstaivutus ja perfekti
- adjektiivin taivutus
- artikkelin käyttö tavallisimmat pronominit
- yleisimmät prepositiot
- joitakin tavallisimpia epäsäännöllisiä verbejä
Viestintästrategiat
- puhutun tai kirjoitetun viestin sisällön tunnistaminen
- tekstin keskeisen sisällön selvittäminen
- omien viestien suunnittelu
- selviytyminen suullisesta kielenkäyttötilanteesta puhekumppanin apuun tukeutuen
- kirjallisiin apuneuvoihin tukeutuminen omissa tuotoksissaan
ARVIOINTI
Kielitaito
Arvosana 8 (hyvä) tavoitetaso B2-kielessä 9. luokan päättyessä
Puhuminen ja kirjoittaminen A1.1 kielitaidon alkeiden hallinta
Kuullun ja luetun ymmärtäminen A1.2 kehittyvä alkeiskielitaito
FILOSOFIA
9. luokka
Lyhyt kurssi
Filosofian valinnaisainekurssilla tutustutaan filosofian klassikoihin ja heidän ajankohtaisilta vaikuttaviin kysymyksen
asetteluihin.
TAVOITTEET
Apollon yhteiskoulun yläkoulun valinnaisen oppimäärän filosofian opetuksen tavoitteena on opettaa oppilasta
filosofiseen kritiikkiin sekä käsitteiden määrittelyn ja selkeyttämisen kautta hyvää ajattelua. Pyrkimyksenä oppitunneilla
toteutettavilla harjoituksilla ja esimerkeillä on saada mielikuvia siitä, millaisia ajatuspolkuja on aiemmin noudatettu
tyydyttävissä filosofisissa kuvauksissa, joilla on selitetty erilaisia ilmiöitä.
SISÄLLÖT
Filosofian yksi tehtävä on ajatustottumusten ja itsestään selvinä pidettyjen lähtökohtien problematisointi, jonka
opiskelussa filosofian vanhat auktoriteetit ovat aina keskeisiä.
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Filosofian valinnaiskurssilla tutustutaan kolmeen pääkysymykseen: Mitä on olemassa? Mitä voimme tietää? Mitä on
hyvä elämä? Eri aikoina näihin kysymyksiin on annettu erilaisia vastauksia. Eri aikoina toiset kysymykset ovat olleet
enemmän pinnalla kuin toiset. Kysymyksiin annetut vastaukset ovat luoneet vasta-argumenttien ketjun, jota seuraillaan
kurssin ajan.
TYÖTAVAT
Peruskoulun valinnaisen filosofian opetusta voidaan luonnehtia kaavallisesti, erotuksena muista oppiaineista, filosofian
tutkimusmenetelmiä noudattavaksi. Filosofian opetuksessa autetaan oppilaita huomaamaan ongelmia pyrkimällä
asettamaan totuttuja tai pinttyneitä käsityksiä kyseenalaisiksi (kuten esimerkiksi, että maa liikkuu). Näiden käsitysten (ja
väärinkäsitysten) selventämisen, erittelyn ja uudelleen muotoilun tuloksia koetellaan etsimällä perusteluja ja
vastaesimerkkejä.
Filosofian ja tieteen historiasta löytyy aina oivia esimerkkejä ja tapahtumakulkuja, joissa on oltu pakotettuja luopumaan
vanhoista uskomuksista.
ARVIOINTI
Dialogi ja argumentointi ovat filosofian keskiössä. Filosofisessa keskustelussa keskustelijat saavat toisiltaan jatkuvaa
palautetta. Arviointi, toisen argumentin puntarointi, on aina läsnä. Oppilaan kykyä omaksua filosofisia käsitteitä ja
käyttää niitä keskustelussa samoin kuin hyvien kysymysten muotoilua pidetään arvossa. Oppilaan yritystä ymmärtää
toisen ajattelua kannustetaan.
Kurssi arvostellaan suoritusmerkinnällä.
HISTORIA
9. luokka
”Kulttuuriperintömme – Suomen ja pääkaupunkiseudun historiaa”
TAVOITTEET
Kurssin tavoitteena on perehdyttää oppilas Suomen ja suomalaisuuden rakentumiseen tutustumalla keskeiseen
kulttuuriperintöön samalla hyödyntäen pääkaupungin tarjoamia monia mahdollisuuksia. Kurssilla tutustutaan sekä
suojeltuun että elävään kulttuuriperintöön, esimerkiksi museoihin, muistomerkkeihin, rakennuksiin ja alueisiin.
Kurssin päättyessä oppilas
- tuntee suomalaisen kulttuurin syntylinjat
- hallitsee Suomen historian suuret kehitysjaksot 1800-luvulle saakka
- tuntee pääkaupunkiseudun paikallishistoriaa ja osaa yhdistää sitä Suomen historian suuriin linjoihin
- kokee oman kulttuuri-identiteettinsä syventyneen
AIHEKOKONAISUUDET
Kurssi soveltuu erityisesti seuraavien aihekokonaisuuksien vahvistamiseen:
- kulttuuri-identiteetti ja kansainvälisyys
- ihmisenä kasvaminen
SISÄLLÖT
Keskeiset sisällöt:
- suomalaisen kulttuurin muotoutumisen suuret kehityslinjat esihistorialliselta ajalta 1800-luvulle: varhaishistoria,
keskiaika, uusi aika
- historiallisten kehityslinjojen yhdistäminen pääkaupunkiseudun historiaan
- keskeiset käsitteet:
kulttuuri-identiteetti
kansallinen identiteetti
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kulttuuriperintö/luonnonperintö
paikallisidentiteetti
eurooppalaisuus
TYÖTAVAT JA OPPIMISYMPÄRISTÖ
- pääasiassa luokkahuoneessa, mahdollisuuksien mukaan vierailut kulttuuriperintö- ja historiallisiin kohteisiin
- aktiivinen tiedon etsintä ja analysointi
- opetuskeskustelut
- dokumenttien tulkinta, ryhmätyöt
ARVIOINTI
- tavoitteiden mukaan
- arvioinnissa noudatetaan historia-aineen valtakunnallisia ja koulukohtaisia arvosteluperusteita
KOTITALOUS
Valinnaisessa kotitaloudessa on käytössä 7. luokan kotitalousopetuksen työtavat, oppimisympäristö ja arvioinnin
perusteet.
4 kurssia / vuosiluokat 8-9
8.luokka
Pitkä kurssi: Ruokaa ja leivonnaisia nuorille
- nuorten suosikkiruokia ja perusleivonnaisia 7.luokalla opittuja taitoja vahvistaen
Lyhyt kurssi: Hyvää ja herkullista helposti
- maukkaita ruokia tutuista raaka-aineista vaivattomasti ja vaihtelevasti
9. luokka
Pitkä kurssi: Ruokaa meiltä ja muualta
- suomalaista kotiruokaa ja perinneruokia
- kansainvälisiä ruokia Euroopasta ja muualta maailmalta
Lyhyt kurssi: Suolaista ja makeaa
- trendiherkkuja ja nopeita nykyruokia terveellisesti
TAVOITTEET
Perusopetuksen tietojen ja taitojen syventäminen, soveltamaan oppiminen ja itsenäisen työskentelyn harjaantuminen.
SISÄLLÖT
- suomalaisia perusruokia ja leivonnaisia muunnelmineen
- kansallista ruokaperinnettä
- eri maiden ruoka- ja tapakulttuuriin tutustumista
- ateriasuunnittelua
- ajankohtaisia ravitsemus- ja elintarvikealan aiheita
ARVIOINTI
Valinnaisessa kotitaloudessa arvioinnissa painottuvat lisäksi opittujen tietojen ja taitojen soveltaminen sekä kiinnostus
taitojen edelleen kehittämiseen. Opiskelussa korostuvat organisointikyky ja vastuullisuus lähiympäristöstä
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KUVATAIDE
8. luokka
Lyhyt kurssi
Rakennuksia ja rakentelua
Kurssilla keskitytään arkkitehtuurin ja ympäristön tutkimiseen eri menetelmin. Tilaa hahmotetaan esim. piirtäen,
maalaten, valokuvaten ja ja kolmiulotteisia (rakentelu, pienoismallit) menetelmiä käyttäen. Kurssilla tarkastellaan
Helsingin kaupunkimiljöötä ja hyödynnetään kulttuurilaitosten soveltuvaa tarjontaa.
Pitkä kurssi
Taiteenkuvista omiin kuviin
Kurssilla syvennetään omaa kuvailmaisua ja taiteen tuntemusta. Oppilaat tallentavat kurssin aikana syntyneet
luonnokset, työt ja muistiinpanot itse keräämänsä portfolion muotoon. Tekniikoina kurssilla käytetään mm. piirtämistä,
grafiikkaa, sarjakuvaa ja valokuvaa. Kurssilla tarkastellaan omaa kuvallista kehitysprosessia osana oppimista.
9. luokka
Lyhyt kurssi
Minä suunnittelijana
Taidehistoriaa soveltaen tutkitaan meitä jokaista ympäröivää tuotemaailmaa ja siihen liittyviä ilmiöitä muinaishistoriasta
nykypäivään. Kurssilla tutustutaan suunnitteluun laaja-alaisesti: käyttöesineisiin, vaatetukseen, designiin, brändeihin ja
logoihin.
Pitkä kurssi
Kuvat ja niiden viestit
Kurssilla syvennetään omaa kuvailmaisua ja taiteentuntemusta. Pääpaino kurssilla on Suomen taiteessa. Omaa
kulttuuri-identiteettiä tarkastellaan esimerkiksi kuvataiteen, kuvanveiston, tyylihistorian, median ja kuvaviestinnän
kautta.
KÄDENTAITO
Kädentaito on kuvaamataiteen ja käsityön tekniikoita, taitoja ja tietoja yhdistävä seitsemännen luokan, kahden kurssin
mittainen valinnaisainekokonaisuus Apollon Yhteiskoulussa.
TAVOITTEET
Kädentaidon opintokokonaisuus kehittää oppilaan taitoja siten, että hänen materiaali ja tekniikkaosaaminen kasvaa.
Hänen vastuunsa työstä ja materiaalin käytöstä lisääntyy ja hän oppii arvostamaan työn ja materiaalin laatua. Kriittisyys
omiin valintoihin että tarjolla oleviin virikkeisiin, tuotteisiin, palveluihin ja visuaaliseen ympäristöön kasvaa.
Opetus toteutetaan aihepiirein ja projektein kokeillen, tutkien, eläytyen ja keksien. Kädentaidon tehtävänä on ohjata
oppilasta suunnitelmalliseen, pitkäjänteiseen ja itsenäiseen työntekoon sekä kehittää luovuutta ja esteettistä silmää.
Oppilasta johdatetaan tutustumaan suomalaiseen ja muiden kansojen visuaalistekniseen käsityö- ja
muotoiluperinteeseen. Oppilaiden yhteistyötaitojen toivotaan kehittyvän esimerkiksi mahdollisesti toteutettavilla
yhteishankkeilla.
SISÄLLÖT JA TYÖTAVAT
Kädentaidossa esiintyvien ongelmien ja sovellutusten yhteys kuvaamataitoon ja käsityöhön tulee esiin oppilaan
harjoittaessa tuote- ja prosessi-ideointia, jossa hänen tulee ottaa huomioon muodon, sommittelun ja värien
vaatimukset yhdistettynä tarkoituksenmukaiseen materiaalien käyttöön. Kädentaitoon kuuluu eri värien, materiaalien ja
valmistustekniikoiden lisäksi niiden luova valitseminen, yhdistäminen ja työstäminen.
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Oppilas tutustuu erilaisiin suunnitelmien ja tuotosten kuvaus-, raportointi- ja dokumentointitekniikoihin, joissa hän saa
tietoa ja elämyksiä suomalaisesta kulttuurista, perinteestä ja muotoilusta sekä vaikutteita muista kulttuureista. Lopuksi
oppilas tekee oman työskentelyn ja sen tulosten arvioinnin yhdessä opettajan kanssa sekä osallistuu myös toisten
töiden yhteiseen tarkasteluun.
Kädentaitoon kuuluu tärkeänä osana tarvittavien koneiden, kuvataide- ja käsityövälineiden taitava ja turvallinen käyttö
ARVIOINTI
Arvioinnissa kiinnitetään huomiota siihen, kuinka oppilas havaitsee itsenäisesti ongelmia, kehittelee luovasti ideoita ja
suunnittelee työvaiheita, joissa on pyritty ottamaan huomioon käytettävissä oleva aika, välineet, materiaalit, visuaalinen
ilme, esteettisyys, ekologisuus, kestävyys ja tarkoituksenmukaisuus. Oppilaan tulee pohtia sitä, millainen viesti kustakin
artefaktista välittyy.
Oppilasta yllytetään dokumentoimaan suunnitelmat siten, että siitä käy ilmi, millainen idea on ja millä tavoin se on
tarkoitus tehdä halutun ilmeen saamiseksi.
Oppilaan tulee pystyä tarkastelemaan omaa työskentelyään, jotta osaisi työskennellä tavoitteisesti joko yksin tai osana
suurempaa ryhmää. Ryhmässä toimiessa mitataan oppilaan kykyä tuoda toimintaan oma toisaalla opittu tietämys tai
yleisesti omat vahvuudet ryhmän päämääriä hyödyntämään. Oppilastoverin tukemista pidetään arvossa.
Oppilaan tulee osoittaa kritiikinsietokykyä sekä halua keskusteluun ja viimein halua suunnata työskentelyä saadun
palautteen pohjalta. Palautteen pitäisi auttaa oppilasta arvioimaan ideoitaan ja työskentelyään visuaalisesteettisin,
taloudellisin, ekologisin ja tarkoituksenmukaisuuskriteerein. Viimein ihanteita unohtamatta oppilaan tulisi muodostaa
totuudellinen kuva taidoistaan ja kehittymismahdollisuuksistaan.
Kädentaidon kurssi arvostellaan numeroin.
KÄSITYÖ
TEKNINEN TYÖ
Teknisen työn opiskelu päättöluokilla tapahtuu valinnaisaineissa, jotka syventävät seitsemännellä luokalla opittuja
tietoja ja taitoja.
Teknisen työn valinnaiskurssit:
8. luokka
Pitkä kurssi: Elektroniikkaa ja mekaniikkaa
Lukuvuoden aikana tehdään pari elektroniikka työtä ja siinä ohessa tutustutaan elektroniikan
komponentteihin, opetellaan elektroniikan mittauksia ja pienimuotoista suunnittelua. Kurssilla
tutustutaan myös moottoritekniikkaan ja koneen osiin sekä harjaannutaan tekniseen ajatteluun.
Lyhyt kurssi: Puutyö
Puutyökurssilla tehdään jokin pieni huonekalu. Työskentelyssä käytetään koneellisen puuntyöstön
tekniikoita yhdistettynä perinteiseen käsityöhön.
9. luokka
Pitkä kurssi: Kojeita, rakentelua ja metallityötä
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Lukuvuoden aikana rakennellaan annettujen työaiheiden mukaisia härveleitä tai esineitä. Rakentelun
ohessa oppilaat tutustutetaan metallityön tekniikoihin, joita pyritään mahdollisuuksien mukaan
soveltamaan kulloinkin rakenteilla oleviin kojeisiin ja esineisiin.
Lyhyt kurssi: Puutyö
Yhdeksännen luokan puutyökurssilla käytetään astetta vaativampia tekniikoita kuin aiemmin. Kurssilla
oppilaat voivat esittää mieltymystensä mukaisia työaiheita.
TEKSTIILITYÖ
8.luokka
Pitkä kurssi, 2 vuosiviikkotuntia.
TAVOITTEET
Syvennetään aikaisemmin opittuja tietoja ja taitoja ja sovelletaan niitä monipuolisesti. Pyritään itsenäiseen
suunnitteluun ja oman työn jatkuvaan arviointiin, jotta tuloksena olisi käyttökelpoinen ja esteettinen tuote.
Tavoitteena on tutustua johonkin oppilaille uuteen työskentelytapaan.
Kurssin oppisisällöt muodostuvat oppilaiden lähtötason, harrastuneisuuden ja toiveiden pohjalta.
Kurssi arvioidaan numerolla
Lyhyt kurssi, 1 vuosiviikkotunti
TAVOITTEET
Ohjataan oppilas käsityöharrastuksen pariin antamalla hänelle virikkeitä ja valmiuksia selvitä kädentaitoa vaativista
tehtävistä. Valmistetaan nykyaikaan ja oppilaiden harrastuksiin ja elämänpiiriin liittyviä töitä.
9.luokka
Lyhyt kurssi, 1 vuosiviikkotunti
Vahvistetaan jo opittuja taitoja ja pyritään oppimaan yksi uusi työskentelytapa. Itsenäisesti työskennellen suunnitellaan
ja valmistetaan käyttökelpoinen tuote, joka on laadukas ja esteettinen.
Pitkä kurssi, 2 vuosiviikkotuntia
TAVOITTEET
Syvennetään aikaisemmin opittuja tietoja ja taitoja ja sovelletaan niitä monipuolisesti. Pyritään itsenäiseen
suunnitteluun ja oman työn jatkuvaan arviointiin jotta tuloksena olisi käyttökelpoinen ja esteettinen tuote.
TYÖTAVAT
Keskeisenä työtapana on suunnittelusta viimeistelyyn etenevä työskentely oppilaan oman ongelmaratkaisun pohjalta.
Työskentelyprosessi dokumentoidaan portfolioon.
KESKEINEN SISÄLTÖ
Suunnitellaan ja valmistetaan itsenäisesti persoonallinen oma vaate opittuja työtapoja hyödyntäen. Perehdytään
kangaspuihin ja kankaan kudontaan.
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Tutustutaan suomalaiseen käsityöperinteeseen ja käsityöalan jatko-opintoihin.
Kurssi arvioidaan numerolla
LIIKUNTA
Koululiikunnan tulee tarjota monipuolisia kokemuksia ja elämyksiä, jotka kannustavat oppilasta liikunnan jatkuvaan
harrastamiseen. Liikunnan avulla pyritään tukemaan oppilaan sosiaalista, fyysistä ja psyykkistä kasvua. Valinnaisessa
liikunnassa pyrimme tarjoamaan oppilaille enemmän vaikutusmahdollisuuksia liikuntatuntien sisältöön.
Koulun liikuntatilojen rajallisuus ja lähiympäristön liikuntapaikkojen vähäisyys vaikuttavat siihen, että liikunnan
oppimisympäristöt sijaitsevat välillä eri puolilla kaupunkia. Oppilaille annetaan ohjeet liikuntapaikoille siirtymisistä ja
asianmukaisista varusteista liikunnan ilmoitustaululla, koulun kotisivuilla tai oppilaille jaettavalla ohjelmalla. Oppilaat
maksavat liikuntapaikkamaksunsa itse.
Liikuntatunneilla käytetään erilaisia työskentelytapoja, jotta asetetut tavoitteet saavutettaisiin. Opettajajohtoisen
työskentelyn vastapainona välillä toimitaan oppilasjohtoisesti. Ryhmätyöskentelyn lisäksi käytetään pari- ja
yksilötyöskentelyä sekä eriyttävää opetusta.
TAVOITTEET
Oppilas
- kehittää edelleen motorisia perustaitoja ja oppii liikunnan lajitaitoja
- oppii toimimaan turvallisesti ja asianmukaisesti liikuntatilanteissa
- opettelee hyväksymään itsensä ja suvaitsemaan erilaisuutta
- tutustuu liikunnan harrastusympäristöihin ja osaa etsiä tietoa liikunnan harrastamismahdollisuuksista
- löytää itselleen mieluisia liikuntamuotoja
KESKEISET SISÄLLÖT
- juoksuja, hyppyjä ja heittoja eri liikuntalajeissa
- musiikki- ja ilmaisuliikuntaa sekä tanssia
- pallopelejä
- talviliikuntaa
- toimintakyvyn kehittämistä ja seurantaa sekä lihashuoltoa
- uusiin liikuntamuotoihin tutustumista ja liikuntatietoutta
ARVIOINTI
Liikunnan arvioinnin keskeisimmät perusteet ovat tuntiaktiivisuus, lajitaidot ja fyysinen kunto. Valinnaisen liikunnan
arvioinnissa painotetaan tuntiaktiivisuutta.
Tuntiaktiivisuus:
- annettujen tehtävien suorittaminen
- asianmukainen varustus ja hygienia
- muiden huomioonottaminen
- yhteisten sääntöjen noudattaminen
Lajitaidot:
- lajitaitojen seuranta ja testaus
- liikuntatunneilla annetut näytöt
Fyysinen kunto:
- lihaskuntotestit ja juoksutestit
- kuntosalikäynnit ja kuntoliikunta
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alku- ja loppuveryttelyt

Oppilaiden itsearviointi
Oppilaiden kanssa käydään arviointikeskustelua säännöllisesti liikunnan sisällöstä sekä opettajan ja oppilaan
toiminnasta. Kirjallinen itsearviointi pyritään tekemään vuosittain.
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 pallopelien 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 periaatteita
MUSIIKKI
Kahdeksannen ja yhdeksännen luokan valinnaisessa musiikissa keskitytään ryhmämusisointiin. Soittokappaleissa
voidaan huomioida ryhmän kiinnostuksen kohteet
Vuosiluokat 8-9
TAVOITEET
- laajentaa ja syventää musiikin eri lajien, tyylien ja käsitteitten tuntemusta, painottuen populaarimusiikin historiaan.
- ylläpitää ja kehittää laulu- ja yhtyesoittotaitoja
- tukea oppilaan myönteisen minäkuvan kasvua ja luovan ilmaisun kehitystä
- pystyy musisoimaan yhdessä huomioiden eri musiikkityylejä
- hallitsee keskittyneen kuuntelun ja erottaa mm. muotorakenteita
- osaa tuoda esille musiikillisia näkemyksiään omassa musisoinnissa
- saa valmiudet omatoimiselle yhtyesoitinten harjoittelulle
SISÄLLÖT
- laulun ja bändisoittimien soittotaidon kehittäminen
- populaari- ja jazzmusiikin historiaa
- näyttämömusiikkia
- oma musiikillinen keksiminen
- musiikin käsitteitä ja muotorakenteita
KESKEISIÄ TYÖTAPOJA
- laulu mm. oikea mikrofonitekniikka,
- soitto mm. eri musiikkityylien huomioiminen soitossa,
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kuuntelu mm. muotorakenteiden havaitseminen
musiikkitieto mm. populaari-, näyttämö- ja jazzmusiikin historiaan tutustuminen
musiikkiliikunta mm. kehosoittimien käyttö rytmien opettelussa
musiikillinen keksintä eli improvisointi

TAVOITTEET JA SISÄLLÖT VUOSILUOKITTAIN
8. luokka
(lyhyt/1 vuosiviikkotunti)
bändikurssi 1
Harjoitellaan yhteisssoittoa ja –laulua. Pyritään kehittämään laulutaitoa sekä bändisoittimien soittotaitoja
monipuolisesti musisoiden. Tutustutaan eri musiikkityyleihin kuunnellen ja soittaen.

(pitkä/ 2 vuosiviikkotuntia)
musiikin aika
Kerrataan 7. luokalla opittuja taitoja ja pyritään kehittämään soitto- ja laulutaitoja monipuolisesti musisoiden.
Tutustutaan populaarimusiikin historiaan kuunnellen ja soittaen. Harjoitellaan myös ilmaisutaitoja musiikkia hyväksi
käyttäen. Mahdollisuuksien mukaan opinto- / konserttikäyntejä.
9. luokka
(lyhyt/1 vuosiviikkotunti)
Bändikurssi 2
Kehitetään 7. ja 8. luokalla hankittuja soitto- ja laulutaitoja. Tutustutaan musiikin äänittämiseen. Kuunnellaan
monipuolisesti ja analysoiden eri musiikkityylejä.
(pitkä/2 vuosiviikkotuntia)
mahdollisuuksien musiikki
Kehitetään yhteissoitto- ja laulutaitoja monipuolisesti musisoiden. Tutustutaan näyttämömusiikkiin sekä musiikin
mahdollisuuksiin ilmaisun välineenä. Valmistetaan pienimuotoinen musiikkiteatteriesitys. Mahdollisuuksien mukaan
opintokäyntejä.

ARVIOINTI
Arvioinnin keskeisin peruste on tuntiaktiivisuus. Tarvittaessa myös kirjallinen näyttö on mahdollinen. Pitkät kurssit
arvioidaan numerolla ja lyhyen kurssin hyväksytysti suorittaminen suoritusmerkinnällä.
Tietotekniikka
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
Viestintä ja mediataito
Oppilas oppii
- kehittämään tiedonhallintataitojaan sekä vertailemaan, valikoimaan ja hyödyntämään hankkimaansa tietoa
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- suhtautumaan kriittisesti median välittämiin sisältöihin ja pohtimaan niiden arvoja
- tuottamaan ja välittämään viestejä ja käyttämään mediaa tarkoituksenmukaisesti
- käyttämään viestinnän ja median välineitä tiedonhankinnassa
Ihminen ja teknologia
Oppilas oppii
- käyttämään teknologiaa vastuullisesti
- käyttämään tietoteknisiä laitteita ja ohjelmia sekä tietoverkkoja erilaisiin tarkoituksiin
- ymmärtämään tulevaisuuden yhteiskuntaa ja teknologiaa
OPPIMISYMPÄRISTÖ
Tietotekniikan opiskelu perustuu pääsääntöisesti pari- tai yksilötyöskentelyyn tietokoneella. Tietotekniikan käyttäjäsäännöt käydään läpi ja samalla sitoudutaan käyttämään tietokoneita osana opetustoimenverkkoa asiallisesti ja turhia
ongelmia järjestämättä. Työtavat vaativat kurinalaisuutta, sillä kiusaus käyttää esimerkiksi Internetiä oppitunnin aikana
omiin tarkoituksiin on tiedostettava tosiasia ja vain riittävällä ohjauksella saadaan oppilaat sitoutumaan oppitunnin sisältöihin.
TAVOITTEET
Tietotekniikan opetuksen tavoitteena on Tietokoneen @ -ajokorttin vaadittavien valmiuksien opettaminen. Kortin suorittaminen ei ole pakollista, mutta suositeltavaa.
Kansalaisen @-kortti koostuu neljästä osakokeesta eli moduulista. Kun kaikki neljä moduulia on suoritettu, saa varsinaisen todistuksen eli Kansalaisen @-kortin. Kansalaisen @-kortin suorittaja osallistuu kaikille yhteisten kolmen moduulin
osakokeeseen ja valitsee neljännen oman mielenkiintonsa mukaan.
Kaikille @-kortin suorittajille pakolliset kolme moduulia ovat:
Laitteen käyttö ja tiedonhallinta ( Windows-käyttöjärjestelmä )
Tekstinkäsittely
Internet
Vapaavalintainen neljäs moduuli valitaan näistä:
Tietotekniikan perusteet
Taulukkolaskenta
Tietokannat
Esitysgrafiikka
Kansalaisen @-kortin kokeet voi suorittaa yksi kerrallaan haluamassaan järjestyksessä.
Tavoitteet aihealueittain:
a) tekstinkäsittely
Oppilas
- pystyy tuottamaan erilaisia dokumentteja (tekstejä), jossa sisältö ja ulkoasu ovat tarkoituksenmukaisia
- ymmärtää tekstinkäsittelyn merkityksen ympäröivässä yhteiskunnassa
- osaa tehdä muutoksia tekstiin, muotoilla sen uudelleen ja liittää siihen tekstiä ja kuvia
- hallitsee tiedoston käsittelyn, kuten tallentamisen eri tallennusvälineille sekä tulostamisen
b) Taulukkolaskenta
Oppilas
- pystyy tuottamaan erilaisia taulukoita ja saa tuotettua niistä sopivan kaavion
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- osaa tulkita kaavioita ja tehdä kaavioihin muutoksia
- osaa lajitella tietoa sekä laatia yksinkertaisia laskukaavoja
c) Esitysgrafiikka
Oppilas osaa
- käyttää valmiita malleja oman esityksen tekemiseen
- tehdä yksinkertaisen esityksen, jossa on tekstiä, kuvia ja linkkejä toisiin dioihin tai esimerkiksi Internetsivustoihin
- hallita oman esityksen esittämisen

b) Internet
Oppilas
- hallitsee Internetissä liikkumisen tekniikat
- osaa hakea tietoa haluamastaan aiheesta
- osaa erottaa epämääräiset sivut oikeasta tiedosta
- osaa liittää Internetistä haluamansa tiedon työvälineohjelmiin
c) Sähköposti
Oppilas
- tuntee sähköpostietiketin ja yleiset säännöt
- ymmärtää sähköpostin hyödyllisyyden ja osaa viestiä sähköpostin avulla
- osaa lähettää viestistä kopion useammalle käyttäjälle
- osaa käyttää osoitekirjaa ja muita perustoimenpiteitä helpottaakseen viestimistään
- ymmärtää milloin on riski, että viesti pitää sisällään viruksia
- osaa liittää viestiin liitetiedoston
SISÄLLÖT
Tutustutaan tietokoneen käyttöjärjestelmään siinä määrin kuin tiedostojen hallinnan kannalta on tarpeellista. Omaksutaan hyvät tekstinkäsittelytaidot. Harjoitellaan tekstien muokkaamista ja kirjoittamista sekä standardin mukaisten asiakirjojen, esim. hakemuksien laatimista. Harjoitellaan taulukkolaskennalla taulukoiden ja laskukaavojen laatimista, tiedon
lajittelua sekä kuvaajien muodostamista. Esitellään taulukkolaskennan käyttömahdollisuuksia muiden oppiaineiden tukena.
Opetellaan sähköpostiohjelman ja selainpohjaisen sähköpostiliittymän asianmukainen käyttö. Sisäistetään sähköpostiohjelman hyödyllisyys sekä sähköpostietiketti. Opetellaan käyttämään esitysgrafiikkaohjelmaa tekstiä, kuvia ja liikkuvaa kuvaa sisältävissä esityksissä. Esitysten tekemisessä hyödynnetään myös internet-verkkoa. Muutoinkin tutustutaan
tietojen hakemiseen internetistä sekä hakutulosten arvioimiseen ja tiedon oikeellisuuden tarkistamiseen.
Arviointi
Oppilaiden osaamista arvioidaan ja testataan erilaajuisilla harjoituksilla. Osa harjoituksista arvostellaan yhdessä muiden
oppilaiden kanssa. Oppilaan pitkäjänteinen, asiallinen, huolellinen ja aktiivinen työskentely sekä kiinnostuneisuus vaikuttavat arvosanaan.
Arvosanan 8 (hyvä) tavoitetaso tietotekniikassa 9. luokan päättyessä:
Käytännön työtaidot
Oppilas
- osaa suunnitella ja toteuttaa tekemisen niin, että saavuttaa asetetut tavoitteet
- toimii opetuksen mukaisesti keskittyen annettuihin tehtäviin
- noudattaa annettuja ohjeita ja sääntöjä
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- käyttää opetusvälineitä tarkoituksenmukaisesti ja huolellisesti
Tiedonhankinta- ja käsittelytaidot
Oppilas
- osaa hyödyntää annettuja ohjeita
- osaa etsiä ja hyödyntää olemassa olevia tietolähteitä
- osaa tulkita saamiaan vastauksia ja olla lähdekriittinen
- tuntee vastuunsa tietotekniikan käyttäjänä
Yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot
Oppilas
- osaa noudattaa hyviä tapoja ja ottaa muut huomioon käyttäytymisessään
- vastaa omasta osuudestaan ryhmätöissä
- pystyy hyväksymään erilaiset oppijat ja tekemään yhteistyötä eritasoisten osaajien kanssa
YHTEISKUNTAOPPI
8. luokka
Valinnaisainekurssi
Yhteiskuntaopissa on 8. luokalla tarjolla pitkä valinnaisainekurssi: Omille siiville-kurssi.
Tavoitteet
Edellä mainitun kurssin tavoitteena on nuoren opastaminen talousasioiden vastuulliseen hoitamiseen. Oppilaalle pyritään antamaan sekä tiedollisia että taidollisia valmiuksia itsenäistymisen alkutaipaleelle. Opetuksessa painotetaan vastuuntunnon ja työteliäisyyden merkitystä niin omissa kuin yhteisissä toimissa. Näillä valmiuksilla on myönteisiä vaikutuksia nuoren – tulevan aikuisen, perheen ja yhteiskunnan hyvinvoinnille.
Sisältö
Omille siiville –kurssi
1. Ostosten tekemiseen ja kauppaan liittyvää
2. Hyvä käytös, hyvät tavat
3. Nuoren lompakkoasioita
4. Pankkipalvelujen käyttö
5. Ensiasunto ja muuttaminen
6. Posti- ja puhelinasioita
7. Matkailu avartaa

TOIMINTAYMPÄRISTÖ
Opetus tapahtuu lähinnä luokkatiloissa. Opetuksessa käytetään koulussa tarjolla olevia opetuslaitteita, av- välineitä ja –
materiaalia sekä tietotekniikkaa silloin, kun ne luontuvat tilanteeseen ja opetettavaan aiheeseen.
Mahdollisilla opintokäynneillä oppilaat pääsevät kosketukseen myös koulun ulkopuolisen elämän kanssa. Opetuksessa
otetaan huomioon helsinkiläisyys silloin, kun se saadaan sopivasti nivoutumaan käsiteltävään asiaan.
Oppiaineessa pidetään tärkeänä turvallista, toisia kunnioittavaa ilmapiiriä, opettajan ja oppilaiden välistä sekä oppilai-
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den keskinäistä vuorovaikutusta, yhteistyötä sekä erilaisten oppijoiden huomioonottamista.
AIHEKOKONAISUUDET
Yhteiskuntaopin valinnaiskursseihin sisältyy asioita kaikista aihekokonaisuuksista (tarkempi sisältö on esillä Apollon Yhteiskoulun koulukohtaisessa aihekokonaisuuksien osiossa).
KESKEISET TYÖTAVAT
Työtavat valikoituvat opettavan aiheen, oppilaiden ja käytettävissä olevien resurssien mukaan. Lähinnä käytetään esittävää opetusta, tehtäviä antavaa opetusta ja yhteistoiminnallista opetusta - kutakin eri tavoin.
Päättöarvioinnin kriteerit arvosanalle 8
Oppilas
pyrkii aktiivisuuteen, myönteisyyteen ja vastuullisuuteen opiskelussaan ts. on yritteliäs
osaa työskennellä sekä itsenäisesti yksin että ryhmässä
tekee annetut tehtävät huolellisesti ja vastuullisesti
ymmärtää ja hallitsee keskeisimmät opetetut käsitteet
osaa soveltaa opittuja asioita käytäntöön
kykenee realistiseen itsearviointiin
osaa käyttäytyä asiallisesti
ÄIDINKIELI (Äidinkielen valinnaiskurssi on v. 2013 korvattu ilmaisutaidolla)
8. luokka
Lyhyt kurssi
Viestintäkurssi
TAVOITTEET
- tutustua eri medioihin
- kasvaa mediakriittiseksi kansalaiseksi
SISÄLTÖ JA TYÖTAVAT
Kurssilla perehdytään lehden tekemisen eri vaiheisiin ja toimittajan työhön sekä harjoitellaan erilaisten juttutyyppien
kirjoittamista. kurssityönä toimitetaan oma lehti, julkaistaan omia kirjoituksia koulun internetsivuilla tai toteutetaan
jonkinlainen videoprojekti. Kurssin aikana tehdään mahdollisuuksien mukaan vierailukäyntejä esimerkiksi
Sanomataloon.
ARVIOINTI
Kurssi arvostellaan suoritusmerkinnällä.
9. luokka
Lyhyt kurssi
Ilmaisutaito
TAVOITTEET
- antaa elämyksiä
- parantaa oppilaan sosiaalisen kanssakäymisen taitoja
- vahvistaa oppilaan itsetuntoa, esiintymisrohkeutta ja – valmiuksia
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kehittää oppilaan mielikuvitusta ja eläytymiskykyä

SISÄLTÖ JA TYÖTAVAT
Kurssilla tehdään yksilö-, pari- ja ryhmätöinä monipuolisesti erilaisia esiintymistaidon harjoitteita, kuten aisti-, liike- ja
rentoutusharjoituksia, kontakti- ja turvallisuusharjoituksia sekä pantomiimi- ja improvisointiharjoituksia. Kurssilla
tutustutaan näyttämötaiteeseen ja valmistetaan yleisölle esitettävä näytelmä. suurelle yleisölle esiintyminen ei ole
kuitenkaan pakollista.
ARVIOINTI
Kurssi arvostellaan suoritusmerkinnällä.
9.2.21. OPPILAANOHJAUS
Perusopetuksen aikana oppilaalle annetaan henkilökohtaista ohjausta valintamahdollisuuksista sekä valintojen
merkityksestä jatko-opintoihin, oppilaan tulevaisuuteen ja työelämään sijoittumiseen. Ohjauksella tuetaan oppilaan
itsetuntemuksen lisääntymistä sekä tulevaisuudensuunnittelu- ja päätöksentekotaitojen kehittymistä.
Ohjausta annetaan luokkaopetuksena, henkilökohtaisena, pienryhmäohjauksena ja verkko-ohjauksena. Oppilasta
ohjataan käyttämään myös erilaisia verkkopalveluja. Perusopetuksen aikana oppilaalle annetaan henkilökohtaista
ohjausta valintamahdollisuuksista sekä valintojen merkityksestä jatko-opintoihin, oppilaan tulevaisuuteen ja työelämään
sijoittumiseen. Ohjauksella tuetaan oppilaan itsetuntemuksen lisääntymistä sekä tulevaisuudensuunnittelu- ja
päätöksentekotaitojen kehittymistä.
Apollossa ohjausta annetaan luokkaopetuksena, henkilökohtaisena ja pienryhmäohjauksena. Oppilasta ohjataan
käyttämään myös erilaisia verkkopalveluja.
Luokkatunnit pidetään 7.- 8. luokkalaisille sekä sen lisäksi järjestetään henkilökohtaisia haastatteluja, jotka kohdistuvat
varsinkin 9. luokan oppilaisiin. Pääsääntöisesti ohjausta antaa opinto-ohjaaja, jonka lisäksi muutkin opettajat voivat
omissa oppiaineissaan tukea oppilaita heidän päätöksissään jatkopaikoista.
Yhteistyötä on Malminkartanon nuorisotalon sekä eri yritysten kanssa. Tarvittaessa yhteistyötä tehdään myös
sosiaalitoimen ja alueen muiden vaikuttajien kanssa.
Maahanmuuttajataustaisille oppilaille järjestetään tarvittaessa lisätukea hakupäätöksiä tehdessä.
Joka luokka-asteella järjestetään vanhempainiltoja, joissa huoltajilla on mahdollisuus neuvotella oppilaiden asioista.
Vanhemmilla on lisäksi mahdollisuus ottaa yhteyttä opinto-ohjaajaan haluamallaan tavalla. Vanhempien niin halutessa
on mahdollisuus järjestää henkilökohtainen tapaaminen heidän kanssaan, jolloin läsnä ovat oppilas, huoltaja ja opintoohjaaja.
Työharjoittelu suoritetaan 7. luokalla omassa keittiössä, 8. luokalla viikon jaksoisena TET- harjoitteluna ja 9. luokalla
kahden viikon TET- harjoitteluna.
ESY luokalla työharjoittelua on mahdollista lisätä opettajan toivomuksen mukaisesti.
Oppilaille jaetaan 9. luokalla eri valintaoppaat ja yleinen tiedote yhteishausta. TET- harjoitteluista pidetään vanhemmille
omat vanhempainillat samoin kun yhteishausta. Koulullamme on useita yhteistyökumppaneita, joiden kanssa kehitetään
jatkuvasti yhteistyötä.
Oppilaat saavat joka vuosi koulutiedotteen, josta selviää koulun työtavat ja käytännön opetusjärjestelyt. Koulun
valinnaisaineista ja oppilaiden valintamahdollisuuksista tiedotetaan vuosittain koteihin.
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Liite1
Apollon Yhteiskoulu
Helsinki
Perusopetuksen päättötodistus
Lukuvuosi 2005 – 2006
Oppilaan koko nimi ja henkilötunnus

Äidinkieli ja kirjallisuus
suomi äidinkielenä

hyvä

8

Toinen kotimainen kieli
ruotsi B-kielenä

hyvä

8

Englanti A-kielenä

hyvä

8

Matematiikka
valinnaiset opinnot

hyvä

8
hyväksytty

hyvä
hyvä
hyvä
hyvä
hyvä

8
8
8
8
8
hyvä
8
8
hyvä
8
8
8
8
8

Biologia
Maantieto
Fysiikka
Kemia
Terveystieto
Uskonto
Historia
Yhteiskuntaoppi
Musiikki
Kuvataide
valinnaiset opinnot
Käsityö
Liikunta
Kotitalous

Muut valinnaiset aineet
Saksa A – kielenä
Yrittäjyyskurssi
Muut valinnaiset opinnot

1 vvt

12 vvt
2 vvt
14 vvt
20 vvt

12 vvt
2 vvt
4 vvt

hyvä
hyvä
10 vvt
hyvä
hyvä
hyvä
hyvä
hyvä

hyvä
hyvä

8

8

8
8
hyväksytty

Oppilaan opinto-ohjelmaan on kuulunut oppilaanohjausta ja työelämään tutustumista.
Lisätietoja
Helsingissä xx.x.2007
rehtorin allekirjoitus

Numeroasteikko: 10(erinomainen), 9(kiitettävä), 8(hyvä), 7(tyydyttävä), 6(kohtalainen), 5(välttävä), 4(hylätty)
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Liite2
Apollon Yhteiskoulu
Helsinki
Lukuvuositodistus
Lukuvuosi 2005 – 2006
X. vuosiluokka
Oppilaan nimi ja henkilötunnus
Käyttäytyminen
Äidinkieli ja kirjallisuus
suomi äidinkielenä
suomi toisena kielenä
Toinen kotimainen kieli
ruotsi B-kielenä
Englanti A-kielenä
Matematiikka
valinnaiset opinnot
Biologia
Maantieto
Fysiikka
Kemia
Terveystieto
Uskonto /Elämänkatsomustieto
Historia
Yhteiskuntaoppi
Musiikki
Kuvataide
valinnaiset opinnot
Käsityö
Liikunta
valinnaiset opinnot
Kotitalous
Muut valinnaiset aineet
Saksa A – kielenä
Yrittäjyyskurssi

Lisätietoja
Oppilas siirtyy/jätetään ___ vuosiluokalle.
Oppilas jätetään ______ vuosiluokalle, mikäli hän ei suorita hyväksytysti ____________
Helsingissä ___ . ___ . ______________
_________________________
Luokanvalvojan allekirjoitus

_________________________
Huoltajan allekirjoitus

Numeroasteikko: 10(erinomainen), 9(kiitettävä), 8(hyvä), 7(tyydyttävä), 6(kohtalainen), 5(välttävä), 4(hylätty

135

LIITE 3 KIELITAIDON TASOJEN KUVAUSASTEIKKO
Kuvausasteikko on Suomessa laadittu sovellus asteikoista, jotka sisältyvät Euroopan neuvoston toimesta kehitettyyn
Kielten oppimisen, opettamisen ja arvioinnin yhteiseen eurooppalaiseen viitekehykseen.
Taitotaso A1

Suppea viestintä kaikkein tutuimmissa tilanteissa
Kuullun ymmärtäminen
Puhuminen
A1.1 Kielitai* Ymmärtää erittäin rajallisen *Osaa vastata häntä koskeviin
don almäärän tavallisimpia sanoja ja yksinkertaisiin kysymyksiin lyhyin
keiden
fraaseja (tervehdyksiä, nimiä, lausein. Vuorovaikutus on puhehallinta
lukuja, kehotuksia) arkisissa
kumppanin varassa, ja puhuja
yhteyksissä.
turvautuu ehkä äidinkieleen tai
eleisiin.
* Ei edes ponnistellen ymmär- * Puheessa voi olla paljon pitkiä
rä kuin kaikkein alkeellisinta
taukoja, toistoja ja katkoksia.
kieliainesta.
* Ääntäminen voi aiheuttaa suuria
ymmärtämisongelmia.
*Tarvitsee erittäin paljon
* Osaa hyvin suppean perussanasapua: toistoa, osoittamista,
ton ja joitakin opeteltuja vakioilkäännöstä.
maisuja.
* Puhuja ei kykene vapaaseen tuotokseen, mutta hänen hallitsemansa harvat kaavamaiset ilmaisut
voivat olla melko virheettömiä.
A1.2 Kehittyvä *Ymmärtää rajallisen määrän *Osaa viestiä suppeasti joitakin
alkeiskie- sanoja, lyhyitä lauseita, kysy- välittömiä tarpeita ja kysyä ja vaslimyksiä ja kehotuksia, jotka
tata henkilökohtaisia perustietoja
taito
liittyvät henkilökohtaisiin asi- käsittelevissä vuoropuheluissa.
oihin tai välittömään tilantee- Tarvitsee usein puhekumppanin
seen.
apua.
* Joutuu ponnistelemaan
*Puheessa on taukoja ja muita
ymmärtääkseen yksinkerkatkoksia.
taisiakin lausumia ilman selviä *Ääntäminen voi aiheuttaa usein
tilannevihjeitä.
ymmärtämisongelmia.
* Osaa hyvin suppean perussanas*Tarvitsee paljon apua: puton, joitakin tilannesidonnaisia
heen hidastamista, toistoa,
ilmaisuja ja peruskieliopin aineknäyttämistä ja käännöstä.
sia.
* Alkeellisessakin vapaassa puheessa esiintyy hyvin paljon kaikenlaisia virheitä.
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Luetun ymmärtäminen
*Tuntee kirjainjärjestelmän,
mutta ymmärtää tekstistä vain
hyvin vähän.
*Tunnistaa vähäisen määrän
tuttuja sanoja ja lyhyitä fraaseja ja osaa yhdistää niitä kuviin.
* Kyky ymmärtää entuudestaan tuntematon sana edes
hyvin ennakoitavassa yhteydessä on erittäin rajallinen.

Kirjoitta
*Osaa vi
hyvin lyh
*Osaa ki
numerot
henkilök
kirjoittaa
fraaseja.
*Osaa jo
nontoja.
* Ei kyke
mutta ki
sanoja ja

*Ymmärtää nimiä, kylttejä ja
muita hyvin lyhyitä ja yksinkertaisia tekstejä, jotka liittyvät
välittömiin tarpeisiin.

*Osaa vi
lyhyin la
*Osaa ki
fraaseja
(esim. va
* Tunnistaa yksinkertaisesta
muistilap
tekstistä yksittäisen tiedon, jos * Osaa jo
voi lukea tarvittaessa uudeltoja ja p
leen
yksinker
* Kyky ymmärtää entuudestaan tuntematon sana edes
hyvin ennustettavassa yhteydessä on rajallinen.

* Ulkoa
oikein ki
simmass
esiintyy
virheitä.

Taitotaso A1
A1.
3

Suppea viestintä kaikkein tutuimmissa tilanteissa
Kuullun ymmärtäminen
Puhuminen
Toimiva
* Ymmärtää yksinkertaisia *Osaa kertoa lyhyesti itsestään ja
alkeiskie- lausumia
(henkilökohtaisia lähipiiristään. Selviytyy kaikkein
li-taito
kysymyksiä ja jokapäiväisiä yksinkertaisimmista vuoropuheohjeita, pyyntöjä ja kieltoja) luista ja palvelutilanteista. Tarvitrutiinimaisissa keskusteluissa see joskus puhekumppanin apua.
tilanneyhteyden tukemana.
* Kaikkein tutuimmat jaksot suju* Pystyy seuraamaan yksinvat, muualla tauot ja katkokset
kertaisia, välittömiin tilantei- ovat hyvin ilmeisiä.
siin tai omaan kokemukseen- *Ääntäminen voi joskus tuottaa
sa liittyviä keskusteluja.
ymmärtämisongelmia.
* Yksinkertaisenkin viestin
*Osaa rajallisen joukon lyhyitä,
ymmärtäminen edellyttää
ulkoa opeteltuja ilmauksia, kesnormaalia hitaampaa ja kuuli- keisintä sanastoa ja perustason
jalle kohdennettua yleiskielis- lauserakenteita.
tä puhetta.
* Alkeellisessakin puheessa esiintyy paljon peruskielioppivirheitä.
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Luetun ymmärtäminen
* Pystyy lukemaan tuttuja ja
joitakin tuntemattomia sanoja. Ymmärtää hyvin lyhyitä
viestejä, joissa käsitellään
arkielämää ja rutiinitapahtumia tai annetaan yksinkertaisia ohjeita.
* Pystyy löytämään tarvitsemansa yksittäisen tiedon lyhyestä tekstistä (postikortit,
säätiedotukset).
* Lyhyenkin tekstipätkän lukeminen ja ymmärtäminen on
hyvin hidasta.

Kirjoittami
*Selviytyy
tutuimmiss
sa arkisiin
liittyvissä t
*Osaa kirjo
tejä (yks
henkilötied
lu).
* Osaa kai
ja ilmauks
elämään
siin. Osaa
lauseisia vi

* Alkeellis
sessa esiin

Taitotaso A2
A2.
1

Välittömän sosiaalisen kanssakäymisen perustarpeet ja lyhyt kerronta
Kuullun ymmärtäminen
Puhuminen
Luetun ymmärtäminen
Peruskie- * Pystyy ymmärtämään yk* Osaa kuvata lähipiiriään muu*Ymmärtää yksinkertaisia ja
li-taidon sinkertaista puhetta tai seu- tamin lyhyin lausein. Selviytyy
kaikkein tavanomaisinta saalkuvaihe raamaan keskustelua aiheis- yksinkertaisista sosiaalisista koh- nastoa sisältäviä tekstejä (ykta, jotka ovat hänelle välittaamisista ja tavallisimmista pal- sityiskirjeitä, pikku-uutisia,
tömän tärkeitä.
velutilanteista. Osaa aloittaa ja
arkisimpia käyttöohjeita).
lopettaa lyhyen vuoropuhelun,
* Pystyy ymmärtämään lymutta kykenee harvoin ylläpitä* Ymmärtää tekstin pääajahyiden, yksinkertaisten, itse- mään pitempää keskustelua.
tukset ja joitakin yksityiskohään kiinnostavien keskustelu- *Tuottaa sujuvasti joitakin tuttuja tia parin kappaleen pituisesta
jen ja viestien (ohjeet, kuulu- jaksoja, mutta puheessa on paljon tekstistä. Osaa paikantaa ja
tukset) ydinsisällön sekä
hyvin ilmeisiä taukoja ja vääriä
verrata yksittäisiä tietoja ja
havaitsemaan aihepiirin
aloituksia.
pystyy hyvin yksinkertaiseen
vaihdokset tv-uutisissa.
* Ääntäminen on ymmärrettävää, päättelyyn kontekstin avulla.
vaikka vieras korostus on hyvin
* Yksinkertaisenkin viestin
ilmeistä ja ääntämisvirheistä voi
* Lyhyenkin tekstipätkän luymmärtäminen edellyttää
koitua satunnaisia ymmärtäkeminen ja ymmärtäminen on
normaalilla nopeudella ja
misongelmia.
hidasta.
selkeästi puhuttua yleiskielis- *Osaa helposti ennakoitavan
tä puhetta, joka usein täytyy perussanaston ja monia keskeilisäksi toistaa.
simpiä rakenteita (kuten menneen ajan muotoja ja konjunktioita).
* Hallitsee kaikkein yksinkertaisimman kieliopin alkeellisessa
vapaassa puheessa, mutta virheitä
esiintyy yhä paljon perusrakenteissakin.
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Kirjoittamin
* Selviytyy
rutiininoma
* Osaa kirjo
sia viestejä
lappuset), j
tarpeisiin se
lomaisia ku
aiheista (to
sista henkil
omista ja pe
*Osaa käyt
vää konkree
aikamuotoj
sidossanoin
rinnasteisia

*Kirjoittaa k
mat sanat j
kein, mutta
tä perusasio
tus) ja tuott
ilmaisuja va

Taitotaso A2
A2.
2

Välittömän sosiaalisen kanssakäymisen perustarpeet ja lyhyt kerronta
Kuullun ymmärtäminen
Puhuminen
Luetun ymmärtäminen

Kehittyvä
peruskie- * Ymmärtää tarpeeksi kyeli-taito
täkseen tyydyttämään konkreetit tarpeensa. Pystyy seuraamaan hyvin summittaisesti selväpiirteisen asiapuheen
pääkohtia.

* Osaa esittää pienen, luettelomaisen kuvauksen lähipiiristään ja
sen jokapäiväisistä puolista. Pystyy osallistumaan rutiininomaisiin
keskusteluihin omista tai itselleen
tärkeistä asioista. Voi tarvita apua
keskustelussa ja vältellä joitakin
*Pystyy yleensä tunnistaaihepiirejä.
maan ympärillään käytävän
*Puhe on välillä sujuvaa, mutta
keskustelun aiheen. Ymmär- erilaiset katkokset ovat hyvin iltää tavallista sanastoa ja hy- meisiä.
vin rajallisen joukon idiomeja *Ääntäminen on ymmärrettävää,
tuttuja aiheita tai yleistietoa vaikka vieras korostus on ilmeistä
käsittelevässä tilannesidon- ja ääntämisvirheitä esiintyy.
naisessa puheessa.
*Osaa kohtalaisen hyvin tavalli* Yksinkertaisenkin viestin
sen, jokapäiväisen sanaston ja
ymmärtäminen edellyttää
jonkin verran idiomaattisia ilmaiyleispuhekieltä, joka äänne- suja. Osaa useita yksinkertaisia ja
tään hitaasti ja selvästi. Tois- myös joitakin vaativampia rakentoa tarvitaan melko usein.
teita.
* Laajemmassa vapaassa puheessa esiintyy paljon virheitä perusasioissa (esim. verbien aikamuodoissa) ja ne voivat joskus haitata
ymmärrettävyyttä.
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*Ymmärtää pääasiat ja joitakin yksityiskohtia muutaman
kappaleen pituisista viesteistä
jonkin verran vaativissa arkisissa yhteyksissä (mainokset,
kirjeet, ruokalistat, aikataulut) sekä faktatekstejä (käyttöohjeet, pikku-uutiset).
* 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.

Kirjoittami

* Selviytyy
sissa arkitil

*Osaa kirjo
sinkertaise
ta, mennei
kohtaisista
elinympäri
puolista (ly
hakemukse
*Osaa arki
kenteet ja
* Kirjoitta
rakenteet
heitä harv
ja muodois
ilmaisuja.

Taitotaso B1
B1.
1

Selviytyminen arkielämässä
Kuullun ymmärtäminen

Puhuminen
*Osaa kertoa tutuista asioista
myös joitakin yksityiskohtia. Selviytyy kielialueella tavallisimmista
arkitilanteista ja epävirallisista
keskusteluista. Osaa viestiä itselleen tärkeistä asioista myös hieman vaativammissa tilanteissa.
Pitkäkestoinen esitys tai käsitteelliset aiheet tuottavat ilmeisiä
vaikeuksia.
*Pitää yllä ymmärrettävää puhetta, vaikka pitemmissä puhejak* Pystyy seuraamaan yhteisoissa esiintyy taukoja ja epäröinseen kokemukseen tai yleis- tiä.
tietoon perustuvaa puhetta. *Ääntäminen on selvästi ymmärYmmärtää tavallista sanastoa rettävää, vaikka vieras korostus on
ja rajallisen joukon idiomeja. joskus ilmeistä ja ääntämisvirheitä
esiintyy jonkin verran.
* Pitemmän viestin ymmär*Osaa käyttää melko laajaa jokatäminen edellyttää normaalia päiväistä sanastoa ja joitakin yleihitaampaa ja selkeämpää
siä fraaseja ja idiomeja. Käyttää
yleiskielistä puhetta. Toistoa useita erilaisia rakenteita.
tarvitaan silloin tällöin.
* Laajemmassa vapaassa puheessa kielioppivirheet ovat tavallisia
(esim. artikkeleita ja päätteitä
puuttuu), mutta ne haittaavat
harvoin ymmärrettävyyttä.

Toimiva
peruskie- *Ymmärtää pääajatukset ja
li-taito
keskeisiä yksityiskohtia puheesta, joka käsittelee koulussa, työssä tai vapaa-aikana
säännöllisesti toistuvia teemoja mukaan lukien lyhyt
kerronta. Tavoittaa radiouutisten, elokuvien, tvohjelmien ja selkeiden puhelinviestien pääkohdat.
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Luetun ymmärtäminen

Kirjoittami

*Pystyy lukemaan monenlaisia, muutaman sivun pituisia
tekstejä (taulukot, kalenterit,
kurssiohjelmat, keittokirjat)
tutuista aiheista ja seuraamaan tekstin pääajatuksia,
avainsanoja ja tärkeitä yksityiskohtia myös valmistautumatta.

* Pystyy kir
vän, jonkin
kin arkitiet
tutuista, its
dellisista ta

* Pystyy seuraamaan tuttua
aihetta käsittelevän parisivuisen tekstin pääajatuksia,
avainsanoja ja tärkeitä yksityiskohtia.
* Arkikokemuksesta poikkeavien aiheiden ja tekstin
yksityiskohtien ymmärtäminen voi olla puutteellista.

*Osaa kirjo
dosteisen t
ilmaukset p
jeet, kuvau
tit). Pystyy
tuttua tieto
sen viestin
*Osaa usei
tarvittavien
tävän sana
teksteissä e
ilmeisiä kie
* Rutiinino
rusrakente
virheettöm
vammat ra
tavat onge

Taitotaso B1
B1.
2

Selviytyminen arkielämässä
Kuullun ymmärtäminen
Sujuva
* Ymmärtää selväpiirteistä
peruskie- asiatietoa, joka liittyy tuttuili-taito
hin ja melko yleisiin aiheisiin
jonkin verran vaativissa yhteyksissä (epäsuora tiedustelu,
työkeskustelut, ennakoitavissa olevat puhelinviestit).
* Ymmärtää pääkohdat ja
tärkeimmät yksityiskohdat
ympärillään käytävästä laajemmasta muodollisesta ja
epämuodollisesta keskustelusta.
* Ymmärtäminen edellyttää
yleiskieltä tai melko tuttua
aksenttia sekä satunnaisia
toistoja ja uudelleenmuotoiluja. Nopea syntyperäisten
välinen keskustelu ja vieraiden aiheiden tuntemattomat
yksityiskohdat tuottavat vaikeuksia.

Puhuminen
*Osaa kertoa tavallisista, konkreeteista aiheista kuvaillen, eritellen
ja vertaillen ja selostaa myös muita aiheita, kuten elokuvia, kirjoja
tai musiikkia. Osaa viestiä varmasti useimmissa tavallisissa tilanteissa. Kielellinen ilmaisu ei ehkä ole
kovin tarkkaa.
*Osaa ilmaista itseään suhteellisen vaivattomasti. Vaikka taukoja
ja katkoksia esiintyy, puhe jatkuu
ja viesti välittyy.
*Ääntäminen on hyvin ymmärrettävää, vaikka intonaatio ja painotus eivät ole aivan kohdekielen
mukaisia.
*Osaa käyttää kohtalaisen laajaa
sanastoa ja tavallisia idiomeja.
Käyttää myös monenlaisia rakenteita ja mutkikkaitakin lauseita.
* Kielioppivirheitä esiintyy jonkin
verran, mutta ne haittaavat harvoin laajempaakaan viestintää.
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Luetun ymmärtäminen
* Pystyy lukemaan muutaman kappaleen pituisia tekstejä monenlaisista aiheista
(lehtiartikkelit, esitteet, käyttöohjeet, yksinkertainen kaunokirjallisuus) ja selviää myös
jonkin verran päättelyä vaativista teksteistä käytännönläheisissä ja itselleen tärkeissä
tilanteissa.

Kirjoittami
*Osaa kirjo
julkisempia
uutisia ja il
ta abstrakt
kuten mus
* Osaa kir
leen pitui
(muistiinpa
ja ja selost
kustelun ta
Osaa esittä
* Pystyy etsimään ja yhdiste- pääajatuks
lemään tietoja useammasta
mioon.
muutaman sivun pituisesta
* Hallitsee
tekstistä suorittaakseen jonkin kirjoittamis
tehtävän.
ja lauserak
rinnasteisu
* Pitkien tekstien jotkin yksityiskohdat ja sävyt saattavat
*Pystyy ki
jäädä epäselviksi.
vää ja koh
tä, vaikka v
rakenteissa
tyylissä ja
kin muun
nen.

Taitotaso B2 Selviytyminen säännöllisessä kanssakäymisessä syntyperäisten kanssa
Kuullun ymmärtäminen
Puhuminen
Luetun ymmärtäminen
B2. Itsenäisen * Ymmärtää asiallisesti ja *Osaa esittää selkeitä, täsmällisiä *Pystyy lukemaan itsenäisesti
1
kielitaikielellisesti
kompleksisen kuvauksia monista kokemuspiiriin- muutaman sivun pituisia teksdon pepuheen pääajatukset, kun se sä liittyvistä asioista, kertoa tuntejä (lehtiartikkeleita, novellerustaso
käsittelee konkreetteja tai temuksista sekä tuoda esiin taja, viihde- ja tietokirjallisuutta,
abstrakteja aiheita. Pystyy pahtumien ja kokemusten henki- raportteja ja yksityiskohtaisia
seuraamaan yleisesti kiinnos- lökohtaisen merkityksen. Pystyy
ohjeita) oman alan tai yleisistavaa yksityiskohtaista ker- osallistumaan aktiivisesti useimtä aiheista. Tekstit voivat käsirontaa (uutiset, haastattelut, piin käytännöllisiin ja sosiaalisiin
tellä abstrakteja, käsitteellisiä
elokuvat, luennot).
tilanteisiin sekä melko muodollitai ammatillisia aiheita, ja
* Ymmärtää puheen pääkoh- siin keskusteluihin. Pystyy säänniissä on tosiasioita, asenteita
dat, puhujan tarkoituksen,
nölliseen vuorovaikutukseen syn- ja mielipiteitä.
asenteita, muodollisuusastet- typeräisten kanssa vaikuttamatta *Pystyy tunnistamaan kirjoitta ja tyyliä. Pystyy seuraatahattomasti huvittavalta tai ärtajan ja tekstin tarkoituksen,
maan laajaa puhetta ja mosyttävältä. Kielellinen ilmaisu ei
paikantamaan useita eri yksinimutkaista argumentointia, aina ole täysin tyylikästä.
tyiskohtia pitkästä tekstistä.
jos puheen kulku on selvästi *Pystyy tuottamaan puhejaksoja Pystyy nopeasti tunnistamaan
merkitty erilaisin jäsentimin melko tasaiseen tahtiin, ja putekstin sisällön ja uusien tieto(sidesanat, rytmitys). Pystyy heessa on vain harvoin pitempiä
jen käyttöarvon päättääkseen,
tiivistämään tai ilmaisemaan taukoja.
kannattaako tekstiin tutustua
kuulemastaan avainkohdat ja *Ääntäminen ja intonaatio ovat
tarkemmin.
tärkeät yksityiskohdat.
selkeitä ja luontevia.
* Vaikeuksia tuottavat vain
*Osaa käyttää monipuolisesti
pitkien tekstien idiomit ja
* Ymmärtää suuren osan
kielen rakenteita ja laajahkoa sa- kulttuuriviittaukset.
ympärillään käytävästä kesnastoa mukaan lukien idiomaattikustelusta, mutta voi kokea
nen ja käsitteellinen sanasto.
vaikeaksi ymmärtää useam- Osoittaa kasvavaa taitoa reagoida
man syntyperäisen välistä
sopivasti tilanteen asettamiin
keskustelua, jos nämä eivät
muotovaatimuksiin.
mitenkään helpota sanotta* Kieliopin hallinta on melko hyvaansa.
vää, eivätkä satunnaiset virheet
yleensä haittaa ymmärrettävyyttä.
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Kirjoittami
* Osaa kirjo
kohtaisia te
kiinnostavi
abstrakteis
sia asiavies
sosiaalisia
kirjeet, ohj
vedot).
*Osaa kirjo
ja ja näk
kommento
Osaa yhdis
teistä poim
tiin.
* Osaa laa
lauseraken
not selkeä
timiseksi. S
on rajalline
voi ilmetä
seen.

* Hallitsee
tuksen, kie
käytön, eiv
rinkäsityks
näkyä äidin
rakenteet s
joustavuus

Taitotaso B2 Selviytyminen säännöllisessä kanssakäymisessä syntyperäisten kanssa
Kuullun ymmärtäminen
Puhuminen
Luetun ymmärtäminen
B2. Toimiva
* Ymmärtää elävää tai tal- *Osaa pitää valmistellun esityksen *Pystyy lukemaan itsenäisesti
2
itsenäinen lennettua, selkeästi jäsenty- monenlaisista yleisistäkin aiheista. usean sivun pituisia, eri tarkoikielitaito
nyttä yleiskielistä puhetta Pystyy tehokkaaseen sosiaaliseen tuksiin laadittuja kompleksisia
kaikissa sosiaalisen elämän, vuorovaikutukseen syntyperäisten tekstejä (päivälehtiä, novellekoulutuksen ja työelämän kanssa. Osaa keskustella ja neuvo- ja, kaunokirjallisuutta). Jotkin
tilanteissa (myös muodolli- tella monista asioista, esittää ja
näistä voivat olla vain osittain
nen keskustelu ja syntype- kommentoida vaativia ajatuskul- tuttuja tai tuntemattomia,
räisten välinen vilkas kes- kuja ja kytkeä sanottavansa toismutta henkilön itsensä kankustelu).
ten puheenvuoroihin. Osaa ilmais- nalta merkityksellisiä.
* Pystyy yhdistämään vaati- ta itseään varmasti, selkeästi ja
via tehtäviä varten komp- kohteliaasti tilanteen vaatimalla
* Pystyy tunnistamaan kirjoitleksista ja yksityiskohtaista tavalla. Esitys voi olla kaavamais- tajan asennoitumisen ja tekstietoa kuulemistaan laajois- ta, ja puhuja turvautuu toisinaan tin tarkoituksen. Pystyy paita keskusteluista tai esityk- kiertoilmauksiin.
kantamaan ja yhdistämään
sistä. Osaa päätellä ääneen *Osaa viestiä spontaanisti, usein
useita käsitteellisiä tietoja
lausumattomia asenteita ja hyvinkin sujuvasti ja vaivattomasti monimutkaisista teksteistä.
sosiokulttuurisia
viitteitä satunnaisista epäröinneistä huo- Ymmärtää riittävästi tiivissekä arvioida kriittisesti limatta.
tääkseen pääkohdat tai ilmaiskuulemaansa.
*Ääntäminen ja intonaatio ovat takseen ne toisin sanoin.
* Ymmärtää vieraita puhujia hyvin selkeitä ja luontevia.
ja kielimuotoja. Huomattava * Hallitsee laajasti kielelliset kei* Vaikeuksia tuottavat vain
taustamelu, kielellinen
not ilmaista konkreetteja ja käsit- pitkien tekstien harvinaisemhuumori ja harvinaisemmat teellisiä, tuttuja ja tuntemattomia mat idiomit ja kulttuuriviittaidiomit ja kulttuuriviittauk- aiheita varmasti, selkeästi ja tilan- ukset.
set saattavat yhä tuottaa
teen vaatimaa muodollisuusastetvaikeuksia.
ta noudattaen. Kielelliset syyt
rajoittavat ilmaisua erittäin harvoin.
* Kieliopin hallinta on hyvää.
Usein puhuja korjaa virheensä
itse, eivätkä virheet haittaa ymmärrettävyyttä.

Taitotasot C1-C2
C1.
1

Taitavan
kielitaidon
perustaso

Selviytyminen monissa vaativissa kielenkäyttötilanteissa
Kuullun ymmärtäminen
Puhuminen
*Ymmärtää suhteellisen *Osaa pitää pitkähkön, valmistelvaivattomasti pitempää- lun muodollisenkin esityksen.
kin puhetta tai esitystä Pystyy ottamaan aktiivisesti osaa
(elokuvia, luentoja, kes- monimutkaisiin käsitteellisiä ja
kusteluja, väittelyjä) erilai- yksityiskohtia sisältäviin tilanteisista tutuista ja yleisistä siin ja johtaa rutiiniluonteisia koaiheista myös silloin, kun kouksia ja pienryhmiä. Osaa käytpuhe ei ole selkeästi jä- tää kieltä monenlaiseen sosiaalisenneltyä
ja
sisältää seen vuorovaikutukseen. Tyylilajiidiomaattisia ilmauksia ja en ja kielimuotojen vaihtelu tuotrekisterinvaihdoksia.
taa vaikeuksia.
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Luetun ymmärtäminen
*Ymmärtää yksityiskohtaisesti
pitkähköjä, kompleksisia tekstejä eri aloilta.
*Pystyy vaihtelemaan lukutapaansa tarpeen mukaan. Osaa
lukea kriittisesti ja tyylillisiä
vivahteita arvioiden sekä
tunnistaa kirjoittajan asennoitumisen ja tekstin piilomerkityksiä. Pystyy paikantamaan
ja yhdistämään useita käsit-

Kirjoittami

*Osaa kirjo
kohtaisia,
dollisia tek
todellisista
tumista ja
seen tutuil
tomille luk
esseen, mu
dollisen se
panoja jatk
teenvetoja
*Osaa kirjo
neen tekst
kehitellä ar
sesti, analy
tietoa ja aj
* Kielelline
havaittava

* Hallitsee
ja tekstin
esiintyä ha
idiomaattis
tyyliseikois

Kirjoittami
*Pystyy kir
jäsentyneit
sista aiheis
täsmällises
vastaanott
dellisista ja
varmalla, p
käyttäen k
tasoisesti.
keitä ja laa
takin aiheis

*Ymmärtää hyvin erilaisia
äänitemateriaaleja yksityiskohtaisesti ja puhujien
välisiä suhteita ja tarkoituksia tunnistaen.
*Vieras aksentti tai hyvin
murteellinen puhekieli
tuottavat vaikeuksia.

*Osaa viestiä sujuvasti, spontaanisti ja lähes vaivattomasti.
*Osaa vaihdella intonaatiota ja
sijoittaa lausepainot oikein ilmaistakseen kaikkein hienoimpiakin
merkitysvivahteita.
*Sanasto ja rakenteisto ovat hyvin laajat ja rajoittavat ilmaisua
erittäin harvoin. Osaa ilmaista
itseään varmasti, selkeästi ja kohteliaasti tilanteen vaatimalla tavalla.
*Kieliopin hallinta on hyvää. Satunnaiset virheet eivät hankaloita
ymmärtämistä, ja puhuja osaa
korjata ne itse.
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teellisiä tietoja monimutkaisista teksteistä, tiivistämään
ne ja tekemään niistä vaativia
johtopäätöksiä.
*Vaativimmat yksityiskohdat
ja idiomaattiset tekstikohdat
saattavat vaatia useamman
lukukerran tai apuvälineiden
käyttöä.

*Osoittaa,
noja teksti
teisuuden
*Kielellinen
laaja. Hallit
ilmaukset j
* Hallitsee
sanaston ja
Virheitä vo
idiomaattis
tyyliseikois

