Valinnaisuus 5.-6. –luokilla
A2-kieli ja
muut valinnaiset aineet

Valinnaiset aineet alakoulussa
• Oppilaalla on yhteensä 2 vvt (vuosiviikkotuntia)
valinnaisia aineita sekä 5. luokalla että 6.luokalla.
• Oppilas valitsee kaksi valinnaista ainetta 5. luokalle ja
toiset kaksi valinnaista ainetta 6.luokalle. Kuudennelle
luokalle oppilas voi valita myös samoja aineita, joita on
opiskellut valinnaisena viidennellä luokalla.
• Jos oppilas valitsee valinnaiseksi A2-kielen, hän ei voi
alakoulussa valita muita valinnaisia aineita. A2-kieltä
opiskellaan kummallakin luokalla 2vvt.

Valinnaiset aineet yläkoulussa
• 7. luokalla ei opiskella valinnaisia aineita, paitsi A2-kieltä, jos
oppilas on sen opiskelun aloittanut 5.luokalla. A2-kielen
opiskelu lisää oppilaan vuosiviikkotuntimäärää 2 tunnilla 7.
luokan aikana.
• 8. ja 9. –luokilla opiskellaan valinnaisia aineita:
– aikaisemmin aloitettu A2-kielen opiskelu jatkuu ja vähentää
muiden aineiden valinnaisuutta sekä lisää
vuosiviikkotuntimäärää yhdellä tunnilla
– kaikki opiskelijat valitsevat yhden taito- tai taideaineen 8.9. –luokille
– kaikki opiskelijat valitsevat yhden valinnaisen aineen, jota
opiskellaan 8.luokan ajan
– ne oppilaat, joilla ei ole A2-kieltä, valitsevat yhden
valinnaisen aineen, jota opiskellaan 8.-9. –luokan ajan.

Kielten nimitykset perusasteella ja lukiossa
•

A-kieli (A1) on peruskoulun ensimmäinen vieras kieli, joka alkaa 2.
luokalla. Oulun kaupungissa kaikki oppilaat opiskelevat A1-kielenä
englantia.

•

Toisen A-kielen (A2) voi aloittaa 5. luokalla. A2-kielen opiskelun
aloittaminen on vapaaehtoista.

•

B1-kieli on toinen kotimainen kieli eli ruotsi, joka alkaa kaikilla 6.
luokalla.

•

B2-kieli on valinnainen vieras kieli (koulukohtainen), jonka opiskelu voi
alkaa 8. luokalla, jos koulu kielivalintaa tarjoaa, oppilas sen valitsee ja
ryhmä syntyy.

•

Oulun kieliohjelmassa on varmistettu A- ja B-kielten jatkumo lukiossa.
Lukiossa voi myös aloittaa uuden vieraan kielen opiskelun eli B3-kielen.

A2-kieli
• A2-kielen opiskelun aloittaminen on vapaaehtoista. Jos oppilas
valitsee kielen opiskelun, sitoutuu hän opiskeluun perusopetuksen
loppuun asti.
• A2-kieli alkaa 5. luokalta ja sitä opiskellaan kaksi tuntia viikossa
viidennellä ja kuudennella luokalla. Opiskelu jatkuu 9. luokan
loppuun saakka.
• A2-kieli sisältyy 5. ja 6. luokan valinnaisaineisiin, jolloin
viikkotuntimäärä on kaikilla oppilailla sama.
• A2-kielen valitseva oppilas ei siis valitse muita alakoulun
valinnaisia aineita.

A2-kielen opiskelu yläluokilla
• Yläkoulun 7. luokalla A2-kieltä opiskellaan 2 tuntia viikossa.
Opinnot lisäävät oppilaan viikoittaista työaikaa 2 tunnilla.
• Syksystä 2018 uuden opetussuunnitelman mukaan A2-kieltä
opiskellaan 3 tuntia vuosiluokilla 8 ja 9. Näillä luokilla kaksi A2kielen tunneista sisältyy valinnaisiin aineisiin ja 1 tunti opiskellaan
vuosiluokan kokonaistuntimäärän ylittävänä tuntina.
• Opetussuunnitelman mukaan A2-kielen opiskelija voi siis valita
muita valinnaisia aineita 8. luokalla 4 vuosiviikkotuntia ja 9.
luokalla 2 tuntia.

A2-kielen tuntimäärät ja muut valinnaiset aineet eri
luokka-asteilla
Luokka

Valinnaisten A2 –kielen
tuntimäärä tuntimäärä

Vuosiluokan
tuntimäärän
ylitys A2opiskelijoilla

Muiden
valintojen
tuntimäärä A2opiskelijoilla

5.lk

2

2

0

0

6. lk

2

2

0

0

7. lk

0

2

2

0 (=sama kuin
muillakin, 7. lk
oppilailla eli ei
valinnaisuutta)

8. lk

6

3

1

4

9. lk

4

3

1

2

Erikoisluokkavalinnat ja A2-kielen opiskelu
• Oppilailla on mahdollista hakeutua 7.luokalta kaupungin
erikoisluokille: musiikki, kuvaamataito, liikunta.
• A2-valinta ja erikoisluokka yhdessä lisäävät oppilaan
vuosiviikkotuntimäärää 2-5 tuntia.

Erikoisluokalla perusopetuksen tuntimäärä
ylittyy seuraavasti, jos oppilas opiskelee A2kieltä
tuntijaon
ylittävät
tunnit

liikunta

kuvataide

musiikki

7.lk
8.lk
9.lk

2?
3
3

2?
3
3

2?
3
5

A2-kielivalinnan sitovuus
•

Vapaaehtoinen A-kieli on vapaaehtoinen valintapäätökseen asti. Sen
jälkeen voidaan edellyttää valintaan sitoutumista peruskoulun loppuun
asti (OPH:n linjaus)

•

Joissakin tapauksissa opiskelun keskeyttämistä joudutaan harkitsemaan.
Tällöin noudatetaan Opetushallituksen ja Oulun kaupungin linjausta:
Valittuaan A2-kielen oppilas opiskelee sitä perusopetuksen loppuun saakka.
Oppilas voidaan vapauttaa vapaaehtoisen kielen opiskelusta mikäli opinnot
rasittavat häntä huomattavasti sairauden tai muun oppilashuollollisen syyn
vuoksi. Tällöin huoltajat voivat pyytää kirjallisesti vapautusta opiskelusta selkein
perustein ensin kielenopettajan kanssa keskusteltuaan. Kirje/sähköposti
lähetetään koulun rehtorille ja kielenopettajalle sekä luokanopettajalle, joiden
kanssa vielä keskustellaan asiasta. Lisäksi oppilashuoltoryhmä käsittelee asian,
minkä jälkeen rehtori tekee päätöksen. Mahdolliset keskeytyspäätökset tehdään
vain keväällä lukuvuoden päättyessä, ei kesken lukuvuotta ellei asia ole hyvin
poikkeuksellinen.

HUOMIOITA KIELIVALINNAN TUEKSI
•

Valintaa tehdessä on oleellista, että lapsi on itse innostunut ja halukas oppimaan
uutta vierasta kieltä. On hyvä myös muistaa, että kielen opiskelu vaatii aina
opiskeluun paneutumista ja keskittymistä.

•

Kielten opiskelua mietittäessä on myös hyvä muistaa, että ruotsin opiskelu alkaa
6.luokalla.

•

Kielenopiskelussa tarvitaan paitsi pitkäjänteisyyttä myös innostusta, oppimishalua ja
uteliaisuutta! Tärkeintä on se, että lapsi ja nuori osaa ja uskaltaa ilmaista itseään
vieraalla kielellä. Kyky ymmärtää ja puhua useampaa kieltä on hyödyllinen taito, ja
valmius kohdata erilaisia ihmisiä ja kulttuureja on nyky-yhteiskunnassamme tärkeää.

•

Kieltenopiskelu korostaa kommunikaatio- ja vuorovaikutustaitoja, sekä kulttuurin
tuntemusta. Kielten opiskelu on aktiivista, monipuolista ja monikanavaista, ja varhain
aloitettu kielen opiskelu luo mahdollisuuden aitoon ja syvään kielen ja kulttuurin
ymmärrykseen.

•

Huoltajat voivat tukea kielen opiskelua esimerkiksi kyselemällä läksyjä ja kuuntelemalla
kun lapsi lukee tekstikappaleita ääneen. Itse ei tarvitse osata kieltä, mutta kiinnostus ja
kannustus on tärkeää.

A2-opintojen päättöarviointi
• Oppimäärä pitää suorittaa hyväksytysti, jotta päättötodistukseen saa
suoritusmerkinnän. Opetushallituksen määräyksen mukaan
oppilaan päättötodistukseen on kuitenkin mahdollista huoltajan
pyynnöstä jättää merkitsemättä valinnaisen kielen
numeroarvosana.
• Mikäli oppilaan huoltaja pyytää kirjallisesti, ettei oppilaan
päättötodistukseen merkitä numeroarvosanaa valinnaisena aineena
opiskeltavasta kielestä, arvosana jätetään pois ja todistukseen tulee
merkintä ”hyväksytty”.

A2-valintaprosessi keväällä 2018
• A2-kielen valinta 29.1.-9.2.2018 tehdään Wilmassa huoltajan
tunnuksilla.
• Jos oppilas valitsee A2-kielen ja hänen valitsemansa kielen ryhmä
toteutuu, ei oppilas voi valita myöhemmin keväällä muita valinnaisia
aineita. Ryhmien muodostamisessa huomioidaan oppilaiden
varavalinnat.
• Kieliryhmän syntyminen edellyttää, että vähintään 12 oppilasta on
valinnut kyseisen kielen omalla koululla.
• Perusopetusjohtaja tekee päätöksen toteutuvista kieliryhmistä
viimeistään 12.3.2018.
• Muiden valinnaisten aineiden valinta on maalis-huhtikuussa.

Kurssitarjotin on huoltajan Wilmassa
etusivulla alhaalla:

Metsokankaan A2-kielet ja muut valinnaiset
aineet 5. luokalla
• Metsokankaan koululla on mahdollista valita A2-kieleksi espanja,
saksa tai ranska.
• Aikaisempina vuosina on muodostunut vaihdellen espanjan ja
saksan ryhmiä.

• Muita valinnaisia aineita opiskellaan kutakin 1 tunti viikossa eli
oppilas valitsee kaksi valinnaista ainetta, jos hän ei ole valinnut A2kieltä.
• Varsinaisten valintojen lisäksi oppilas tekee kaksi varavalintaa.

Valinnaiset aineet 2018-19
•
•
•
•
•
•
•
•

Äidinkielen ja kirjallisuuden syventävä kurssi
Matematiikan syventävä kurssi
Ympäristöopin syventävä kurssi
Liikunnan syventävä kurssi
Musiikin syventävä kurssi
Kuvataiteen syventävä kurssi
Käsityön syventävä kurssi
Ympäristöopin ja liikunnan soveltava kurssi

Valinta ja ryhmien muodostaminen
• Tärkein valintaperuste on oma kiinnostus valinnaiseen
aineeseen!
• Valinnaisaineryhmät muodostetaan Kurre-ohjelmalla
valintojen perusteella
 ryhmiä muodostettaessa ei voida huomioida
kaveriperusteita
 yhdessä ryhmässä voi olla oppilaita kaikilta viidensiltä
luokilta – valinnaisaineet ovat oiva mahdollisuus saada
uusia kavereita

Valinnaisten valinnasta tiedottaminen
• Kaikissa neljänsissä luokissa pidetään valinnaisinfo ennen
kuin valintatarjotin aukeaa Wilmassa.
• Oppilaille esitetty materiaali laitetaan koulun kotisivuille
ja vanhemmille tiedotetaan asiasta.
• Valinnat tehdään wilmassa maalis-huhtikuussa.
• Oppilas ja huoltaja eivät saa wilman kautta
henkilökohtaisesti tietoa toteutuneista valinnoista.
Luokanopettajat näyttävät muodostuneet ryhmät
oppilaille ennen kesälomaa.
• Syksyllä oppilaan valinnaisaineen ryhmän, opettajan ja
sijainnin voi tarkistaa Wilman työjärjestyksestä.

