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Matematiikan syventävä kurssi (MAVx)
”Ongelmia ja oivalluksia”
Matematiikan
syventävissä
opinnoissa
tutustutaan
esimerkiksi salakirjoitusmenetelmiin, pulmatehtäviin ja
matemaattisiin peleihin. Lisäksi perehdytään muun muassa
ongelmanratkaisuun,
lukujärjestelmiin,
matematiikan
kulttuuriin ja historiaan.

Ympäristöopin syventävä kurssi (YMVx)
”Kokeellista tiedettä”
Syvennetään ja kehitetään tutkimustaitoja ja tehdään
pienimuotoisia tutkimuksia, joihin liittyy kokeellisuutta ja
elämyksellisyyttä. Kehitetään ympäristöherkkyyttä ja
kestävän elämäntavan omaksumista luonnossa liikkuen ja
havaintoja tehden. Harjoitellaan kestävän kehityksen ja
kestävän elämäntavan toimia lähiympäristössä ja koulussa
esimerkiksi vaikuttamisprojektin avulla. Mallinnetaan
erilaisia luonnontieteellisiä ilmiöitä ja hyödynnetään
teknologian mahdollisuuksia ilmiöpohjaisessa oppimisessa.
Vahvistetaan terveysosaamista.

Liikunnan syventävä kurssi (LIVx)
Liikunnan tarkoitus on tuottaa iloa, virkistystä ja
hyvinvointia. Tavoitteena on motoristen perustaitojen
vahvistaminen ja monipuolistaminen sekä liikunnallisten
valmiuksien kehittäminen ja taitojen syventäminen.
Oppilaat osallistuvat toiminnan suunnitteluun valiten
sisältöjä ja liikuntamuotoja yhdessä ryhmän ja opettajan
kanssa. Liikunnassa hyödynnetään eri liikuntaympäristöjä ja
liikuntamuotoja tutustuen myös uusiin ja erilaisiin
liikuntamuotoihin.

Musiikin syventävä kurssi (MUVx)
Musiikin tarkoituksena on luoda edellytykset monipuoliseen
musiikilliseen toimintaan. Valinnaisen musiikin tehtävänä on laajentaa ja
syventää oppilaan osaamista musiikissa. Valinnaisen musiikin kurssilla
harjoitellaan musisoimisen taitoja, esiintymisen rohkeutta ja
yhteistyökykyä
ottamalla
huomioon
oppilaiden
musiikilliset
kiinnostuksen kohteet sekä monipuoliset työtavat. Oppilaita kuullaan
työskentelyn ja ohjelmiston suunnittelussa.
Valinnaisen musiikin kurssilla saadaan kokemuksia erilaisista
esiintymistilanteista ja harjoitellaan musiikin esittämistä kannustavassa
ilmapiirissä. Kurssilla tutustutaan erilaisiin musiikinlajeihin. Valinnaisen
musiikin
kurssi
voidaan
toteuttaa
myös
projektioppimisen
näkökulmasta yhtä oppimiskokonaisuutta syventämällä tai jotakin
aihepiiriä tai työskentelytapaa painottamalla.

Kuvataiteen syventävä kurssi (KUVx)
Valinnaisen kuvataiteen tehtävänä on syventää ja laajentaa
oppilaan osaamista kuvataiteessa. Oppilaiden omat
kokemukset, mielikuvitus ja kokeileminen luovat perustan
valinnaisen kuvataiteen opetukselle. Uusien taitojen ja
tekniikkakokeilujen lisäksi tavoitteena on saada oppimisen
iloa, onnistumisen hetkiä ja nautintoa.
Sisällöissä
huomioidaan oppilaan omia ja ympäristön kuvakulttuureja,
taiteen maailmaa sekä koulun omia painotuksia.

Käsityön syventävä kurssi (KÄSVx)
Valinnaisen käsityön tehtävänä on syventää oppilaan
kädentaitoja ja ohjataan oppilaita kokonaiseen käsityöprosessin
hallintaan. Käsityö on monimateriaalinen oppiaine, jossa toiminta
on tutkivaa, keksivää ja kokeilevaa. Tavoitteena on pitkäjänteinen
ja innovatiivinen työskentelyprosessi, joka tuottaa itsetuntoa
vahvistavia ja mielihyvää tuottavia kokemuksia oppijoille.
Valinnaisessa käsityössä kokeillaan ja syvennetään käsityön
aihepiirejä, jotka voidaan suunnitella yhdessä oppilaiden kanssa.
Valinnaisessa
käsityössä
voidaan
toteuttaa
monialaisia
oppimiskokonaisuuksia tai projekteja syventyen johonkin
aihepiiriin tai työskentelytapaan hyödyntäen koululla olevaa
osaamista sekä oppimisympäristöjä.

Kotitalouden ja yhteiskuntaopin
soveltava kurssi (KYVx)
”Kokkailua ja arjentaitoja”

Kurssilla painottuvat itsestä huolehtimisen ja arkielämässä selviytymisen
taidot. Tavoitteena on antaa oppilaalle eväitä omaan hyvinvointiin, arjen
hallintaan ja kestävään elämäntapaan. Kurssilla opitaan tietoja ja taitoja
kaikista kotitalouden osa-alueista: ruokaosaamisesta, asumisesta, yhdessä
elämisestä sekä kuluttaja- ja talousosaamisesta. Kurssilla tarkastellaan
ruokavalintojen, liikunnan, levon, ystävyyssuhteiden ja ajankäytön hallinnan
merkitystä omalle hyvinvoinnille. Opetuksessa pohditaan myös
rahankäyttöä, kuluttamisen ympäristövaikutuksia sekä vastuunjakoa
perheessä. Pyrkimyksenä on edistää myönteistä suhtautumistapaa kodin
yhteisiin arkiaskareisiin. Oppilaat osallistuvat yhdessä opettajan kanssa
kurssin tarkempien sisältöjen suunnitteluun koulun oppimisympäristön
lähtökohdat
huomioiden.
Kurssin
toteutuksessa
keskeistä
on
toiminnallisuus ja yhdessä tekeminen. Oppimisympäristöä voidaan laajentaa
esimerkiksi lähikauppaan ja luontoon sekä hyödyntää opetuksessa myös
tieto- ja viestintäteknologiaa.

Ympäristöopin ja liikunnan
soveltava kurssi (YMLIVx)
”Seikkailuliikunta”
Ympäristöopin soveltava kurssi yhdistää luovalla tavalla
oppiaineita sekä seikkailukasvatuksen, liikunnan ja
ympäristöopin osa-alueita. Sisällöt ja tavoitteet valitaan
niin, että ne ovat kokemuksellisia ja elämyksellisiä. Oppilaat
ovat
mukana
kurssin
sisältöjen
suunnittelussa.
Oppimisympäristöt valitaan monipuolisesti esimerkiksi
seikkailupedagogiikkaa hyödyntäen. Edistetään oppilaan
terveys- ja tunnetaitoja sekä mielen hyvinvointia, tunnistaen
ja tukien omia vahvuuksia. Vahvistetaan oppilaan
ympäristöherkkyyttä ja ympäristötietoisuutta esimerkiksi
retkeillen ja eri vierailukohteisiin tutustuen.

Käsityön ja ympäristöopin soveltava
kurssi (KÄSYMVx)
”Tutki ja kokeile”
Kurssilla tutkitaan arjen ilmiöitä ja rakennettua ympäristöä
teknologian, rakentelun ja kokeilujen kautta. Mallinnetaan
ja tutkitaan esimerkiksi sähköön, veteen, voimansiirtoon ja
laitteiden toimintaan liittyviä ilmiöitä. Tehdään erilaisia
kokeiluja ja testejä erilaisilla materiaaleilla. Tutustutaan
esimerkiksi kankaankuviointitekniikoihin ja menetelmiin
fysiikkakemiaa hyödyntäen. Voidaan rakentaa esimerkiksi
pienoismalleja ja liikkuvia leluja muotoilua hyödyntäen.

Käsityön, matematiikan ja ympäristöopin
soveltava kurssi (KMYVx)
”Robotiikka”
Robotiikan opiskelussa on kyse tutkimisesta, oivaltamisesta ja hyviksi
havaittujen ratkaisujen soveltamisesta. Kurssi sisältää mekaniikan
rakentelua ja robottien ohjelmointia. Geometriaan, mittayksiköihin,
koordinaatistoon,
laskutoimituksiin
ja
ongelmanratkaisutaitojen
kehittymiseen liittyvät tehtävät tukevat muun muassa matematiikan
opetusta. Valo-oppia, kitkaa ja voimaa sivuavat harjoitukset puolestaan
tukevat ympäristöopin opetusta.
Kurssilla voidaan valmistautua myös esimerkiksi robotiikkakilpailuihin.
Tällöin käsitöissä voidaan valmistaa erilaisia harjoitusalustoja ja
kilpalajeihin liittyviä tehtäväratoja sekä valmistaa kehittyneimpiin
kilparobotteihin antureita ja muita tarvittavia osia. Voidaan ommella tai
kutoa robottien vaatteita ja yhdistää niihin ohjelmoitavaa robotiikkaa ja
rekvisiittaa.

