Merikosken koulun

7. luokan

Valinnaisaineopas lukuvuodelle 2018-2019

Oppilas on tutustunut kolmeen esittelyyn valinnaisaineillassa:
Leimaus esittelijältä:

Oppilaan nimi:

___________________________________________________luokka___________

Ohjeet valinnan tekemiseen Wilmassa
Oppilaille ja huoltajille tiedotetaan kun Wilman valinnaisainetarjottimet
avautuvat, valinnat tehdään oppilaan tunnuksilla.
1. Oppilas valitsee yhden pakollisen syventävän taito- ja taideaineen valinnaisen,
joka on kestoltaan 4 vuosiviikkotuntia, kaksi tuntia 8. luokalla ja kaksi tuntia
9.luokalla.
Oppilas tekee myös varavalinnan pakolliselle taito- ja taideaineelle, jota
käytetään, mikäli ryhmää ei synny hänen ensisijaisesta valinnasta.

2. Oppilas valitsee yhden vapaavalintaisen syventävän tai soveltavan
valinnaisaineen, joka on kestoltaan 4 vuosiviikkotuntia, kaksi tuntia 8. luokalla ja
kaksi tuntia 9.luokalla. Tämä voi olla myös taito- ja taideaine.
Oppilas tekee myös varavalinnan, jota käytetään, mikäli ryhmää ei synny hänen
ensisijaisesta valinnasta.

3. Oppilas valitsee yhden soveltavan valinnaisaineen, joka on kestoltaan 2
vuosiviikkotuntia 8. luokalle.

Oppilas valitsee myös varavalinnan, jota käytetään, mikäli ryhmää ei synny
hänen ensisijaista valinnasta.
Valinnat ovat sitovia 8. ja 9. luokalle.

Arviointi
Pakolliset taito- ja taideaineiden valinnat arvioidaan osana yhteisten taito- ja
taideaineen arviointia ja niistä ei tule erillistä arvosanaa todistukseen.

Päättöarvosanaa muodostettaessa käytetään valtakunnallisia päättöarvioinnin
kriteereitä osaamisen tason määrittelyyn ainoastaan sillä vuosiluokalla, jolle
päättöarviointi ajoittuu.
Muista valinnaisainesta annetaan oma erillinen arvosana.

I SYVENTÄVÄT JA SOVELTAVAT PITKÄT VALINNAISAINEET 4vvh

1. Pakolliset taito- ja taideainevalinnat, yksi seuraavista kursseista 8.9. luokille

Kotitalouden syventävä

Esittely luokassa 008

Kotitalousopetuksen tehtävänä on kehittää kodin arjen hallinnan sekä kestävän ja hyvinvointia edistävän
elämäntavan edellyttämiä tietoja, taitoja, asenteita ja toimintavalmiuksia. Kotitalouden syventävä
kurssi vahvistaa oppilaan kädentaitoja, luovuutta sekä kykyä tehdä valintoja ja toimia kodin arjessa
kestävästi. Kurssi kehittää oppilaan valmiuksia vuorovaikutukseen ja yhdessä toimimiseen
sekä syventää edelleen jo aiemmin saavutettuja suunnittelu-, työskentely- ja voimavarojen hallinnan
taitoja. Kurssilla käsitellään kaikkia kotitalouden sisältöalueita, ruokaosaamista ja ruokakulttuuria, asumista
ja yhdessä elämistä sekä kuluttaja- ja talousosaamista, hyödyntäen oppilaiden kiinnostuksen kohteita sekä
paikallisia ja ajankohtaisia aiheita.
Koulukohtaiset painotukset:

Tavoitteena on vahvistaa oppilaan kädentaitoja, luovuutta sekä kykyä tehdä terveellisiä ja kestävän
kehityksen mukaisia valintoja elämässä. Valinnaisessa kehittyy edelleen jo aikaisemmin saavutetut
vuorovaikutus- ja ihmissuhdetaidot. Tämän lisäksi tavoitteena on kehittää kestävän ja hyvinvointia
edistävän elämäntavan edellyttämää tietotaitoa, asenteita ja toimintavalmiuksia.

Tavoitteena on tukea oppilaiden kasvamista kuluttajiksi, jotka huolehtivat kodin toimivasta arjesta ja sen
askareista. Tavoitteena on kasvaa ja kehittyä kodin ja yhteiskunnan aktiiviseksi jäseneksi. Lisäksi tavoitteena
on myös kannustaa oppilasta huomaamaan arjen muodostuminen, kulttuurinen monimuotoisuus ja
erilaisten kulttuurien erityispiirteet.
Sisällöt ovat jatkumoa pakollisen kotitalouden sisällöille. Kurssilla käsitellään laajasti kotitalouden
sisältöalueita kuten ruokaosaamista, ruokakulttuuria ja oman kodin perustamista oppilaiden toiveet
huomioiden. Ruokaosaamisen yhteydessä aiheina ovat mm. terveellinen ravitsemus, erityisruokavaliot ja
ruokaan liittyvät arvot esim. reilu kauppa.

Tutustutaan eri ruokakulttuureihin ja valmistetaan niille tyypillisiä aterioita. Perehdytään myös
kahvitilaisuuksien järjestämiseen, osallistutaan yhteisöllisiin tapahtumiin, tehdään yhteistyötä esim.
alakoulun kanssa, huomioidaan koulumme yhteiset teemat ja projektit sekä valmistetaan kalenterivuoden
juhliin sopivia tarjottavia. Yhdeksännellä luokalla korostuvat itsenäinen aterioiden suunnittelu ja oman
kodin perustamiseen liittyvät aiheet. Valinnainen kotitalous on käytännön toimintaa yksin sekä ryhmän
jäsenenä.

Kuvataiteen syventävä

Esittely luokassa L116

Valinnaisen kuvataiteen tehtävänä on syventää ja laajentaa oppilaan omakohtaista suhdetta kuvataiteessa
ja muussa visuaalisessa kulttuurissa. Opetuksessa vahvistetaan oppilaan kuvallisen tuottamisen taitoja sekä
kannustetaan häntä toimimaan erilaisissa visuaalisissa ympäristöissä. Opetuksessa kehitetään yhdessä
toimimisen taitoja sekä rakennetaan yhteyksiä ajankohtaisiin kuvataiteen ja muun visuaalisen kulttuurin
toimintatapoihin ja ilmiöihin. 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 valinnainen (tekninen ja tekstiili yhdessä)
Esittely lisärakennuksen luokissa L105 ja L121
Valinnaisessa käsityössä syvennetään osaamista sekä ideoidaan, suunnitellaan ja valmistetaan omia
tuotteita.
Oppilaan
käytössä
ovat kaikki
käsityön
materiaalit,
koneet
ja
tekniikat koulun mahdollisuuksien mukaan. Valinnaisen käsityön opetus vahvistaa ja syventää oppilaiden
omasta elämysmaailmasta nousevaa innovointia ja ongelmanratkaisua sekä käsityön suunnitteluun,
tekemiseen ja ilmaisuun liittyvien tietojen ja taitojen osaamista. Käsityön opiskelu pohjautuu rakennetun
ympäristön
ja
monimateriaalisen
maailman
havainnointiin,
tutkimiseen
ja
tiedon soveltamiseen. Tekemisen taitoja syvennettäessä tunnistetaan myös erilaisia teknologisia
toimintaperiaatteita ja niihin liittyviä käytännön ongelmia. Käsityön kasvatustehtävänä on tukea oppilaiden
hyvinvointia ja elämänhallintaa sekä työelämään ja ammattiin liittyviä valintoja.

Musiikin syventävä

Esittely luokassa L111

Valinnaisen musiikin tehtävänä on luoda edellytykset monipuoliseen musiikilliseen toimintaan. Opetuksessa
ohjataan oppilasta laajentamaan ja syventämään musiikillista osaamistaan ja vahvistamaan myönteistä
suhdetta musiikkiin. Opetus luo pohjaa musiikin elinikäiselle harrastamiselle. Valinnaisen musiikin opiskelu
on toiminnallista, joten se edistää musiikillisten taitojen kehittymistä ja kykyä toimia yhteistyössä muiden
kanssa. Oppilaat saavat tilaisuuksia oman oppimisensa suunnitteluun ja arviointiin. Opetuksen sisällöissä
otetaan huomioon oppilaan oma musiikkikulttuuri.
Koulukohtaiset painotukset:

Musiikin syventävässä valinnaisaineessa opiskellaan musiikkia laulaen, soittaen ja kuunnellen, lähtien
erityisesti oppilaiden omista kiinnostuksen kohteista ja mahdollisesta harrastuneisuudesta. Ohjelmisto on
monipuolinen, sisältäen paljon kevyttä ja ajankohtaista musiikkia. Oppilaat voivat itse vaikuttaa soitettavien
kappaleiden valintaan sekä sen, mihin musisoinnin osa-alueeseen haluaa syventyä. Käytettävinä ja
valittavina soittimina on laulu, bändisoittimet (kitara, piano, basso, rummut), perkussiosoittimet tai
oppilaan oma (esim. viulu, huilu, trumpetti, pad jne.) instrumentti. Musiikin syventävässä valinnaisaineessa
on myös mahdollista valmistaa musiikkia projektiluontoisesti, esimerkiksi koulun eri tilaisuuksissa
esiintymisiin. Mukana myös analogisten ja digitaalisten äänentoisto-, äänitys-, instrumentti- yms. laitteiden

peruskäyttö. Livemusiikin äänentoisto ja miksaaminen. Musiikin tallentaminen, miksaus ja muokkaus. Eri
musiikkiteknologisten laitteiden ja sovellusten luova käyttö (esim. sävellyksessä, musiikin tekemisessä).

Liikunnan syventävä

Esittely luokassa

Liikunnan tarkoitus on tuottaa iloa, virkistystä ja hyvinvointia. Syventävän kurssin tavoitteena on
motoristen perustaitojen vahvistaminen ja monipuolistaminen sekä liikunnallisten valmiuksien
kehittäminen ja taitojen syventäminen. Oppilaat osallistuvat toiminnan suunnitteluun valiten osan sisältöjä
ja liikuntamuotoja yhdessä ryhmän ja opettajan kanssa. Liikunnassa hyödynnetään eri liikuntaympäristöjä ja
liikuntamuotoja tutustuen myös uusiin ja erilaisiin liikuntamuotoihin.
Koulukohtaiset painotukset: Opetus voidaan toteuttaa tyttöjen ja poikien yhteisinä ryhminä.

2. Vapaasti valittavat syventävät tai soveltavat
valinnaisaineet, yksi seuraavista 8.-9. luokille
Kuvataiteen syventävä, sisältö sama kuin pakollisessa
(ei voi valita, jos otettu pakollisena)
Esittely luokassa L116
Valinnaisen kuvataiteen tehtävänä on syventää ja laajentaa oppilaan omakohtaista suhdetta kuvataiteessa
ja muussa visuaalisessa kulttuurissa. Opetuksessa vahvistetaan oppilaan kuvallisen tuottamisen taitoja sekä
kannustetaan häntä toimimaan erilaisissa visuaalisissa ympäristöissä. Opetuksessa kehitetään yhdessä
toimimisen taitoja sekä rakennetaan yhteyksiä ajankohtaisiin kuvataiteen ja muun visuaalisen kulttuurin
toimintatapoihin ja ilmiöihin. 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.

Musiikin syventävä, sisältö sama kuin pakollisessa
(ei voi valita, jos otettu pakollisena)
Esittely luokassa L111

Valinnaisen musiikin tehtävänä on luoda edellytykset monipuoliseen musiikilliseen toimintaan. Opetuksessa
ohjataan oppilasta laajentamaan ja syventämään musiikillista osaamistaan ja vahvistamaan myönteistä
suhdetta musiikkiin. Opetus luo pohjaa musiikin elinikäiselle harrastamiselle. Valinnaisen musiikin opiskelu
on toiminnallista, joten se edistää musiikillisten taitojen kehittymistä ja kykyä toimia yhteistyössä muiden
kanssa. Oppilaat saavat tilaisuuksia oman oppimisensa suunnitteluun ja arviointiin. Opetuksen sisällöissä
otetaan huomioon oppilaan oma musiikkikulttuuri.
Koulukohtaiset painotukset:

Musiikin syventävässä valinnaisaineessa opiskellaan musiikkia laulaen, soittaen ja kuunnellen, lähtien
erityisesti oppilaiden omista kiinnostuksen kohteista ja mahdollisesta harrastuneisuudesta. Ohjelmisto on
monipuolinen, sisältäen paljon kevyttä ja ajankohtaista musiikkia. Oppilaat voivat itse vaikuttaa soitettavien
kappaleiden valintaan sekä sen, mihin musisoinnin osa-alueeseen haluaa syventyä. Käytettävinä ja
valittavina soittimina on laulu, bändisoittimet (kitara, piano, basso, rummut), perkussiosoittimet tai
oppilaan oma (esim. viulu, huilu, trumpetti, pad jne.) instrumentti. Musiikin syventävässä valinnaisaineessa
on myös mahdollista valmistaa musiikkia projektiluontoisesti, esimerkiksi koulun eri tilaisuuksissa
esiintymisiin. Mukana myös analogisten ja digitaalisten äänentoisto-, äänitys-, instrumentti- yms. laitteiden
peruskäyttö. Livemusiikin äänentoisto ja miksaaminen. Musiikin tallentaminen, miksaus ja muokkaus. Eri
musiikkiteknologisten laitteiden ja sovellusten luova käyttö (esim. sävellyksessä, musiikin tekemisessä).

Kotitalouden syventävä, sisältö sama kuin pakollisessa
(ei voi valita, jos otettu pakollisena)
Esittely luokassa 008
Kotitalousopetuksen tehtävänä on kehittää kodin arjen hallinnan sekä kestävän ja hyvinvointia edistävän
elämäntavan edellyttämiä tietoja, taitoja, asenteita ja toimintavalmiuksia. Kotitalouden syventävä kurssi
vahvistaa oppilaan kädentaitoja, luovuutta sekä kykyä tehdä valintoja ja toimia kodin arjessa kestävästi.
Kurssi kehittää oppilaan valmiuksia vuorovaikutukseen ja yhdessä toimimiseen sekä syventää edelleen jo
aiemmin saavutettuja suunnittelu-, työskentely- ja voimavarojen hallinnan taitoja. Kurssilla käsitellään
kaikkia kotitalouden sisältöalueita, ruokaosaamista ja ruokakulttuuria, asumista ja yhdessä elämistä sekä
kuluttaja- ja talousosaamista, hyödyntäen oppilaiden kiinnostuksen kohteita sekä paikallisia ja ajankohtaisia
aiheita.
Koulukohtaiset painotukset:

Syventävissä opinnoissa kehitetään ja tuetaan oppilaiden kasvamista kuluttajina, jotka huolehtivat kodin
toimivasta arjesta ja sen askareista. Aiheina mm. terveellinen ravitsemus, erityisruokavaliot ja ruokaan
liittyvät arvot esim. reilu kauppa. Tavoitteena kasvaa ja kehittyä kodin ja yhteiskunnan aktiiviseksi jäseneksi.
Tärkeinä osa-alueina omaan kodin perustamiseen liittyvät asiat kuten kodinhoito, rahankäyttö ja oman
talouden ylläpito. Painotuksena on arkielämän osien havainnointi ja huomioiminen, kulttuurinen
monimuotoisuus ja erilaisten kulttuurien erityispiirteet.

Käsityön syventävä: Tekninen työ

Esittely luokassa L105

Haluatko ideoida, suunnitella ja valmistaa omia esineitä/tuotteita oman mielenkiintosi mukaan? Käytössä
ovat kaikki käsityön materiaalit, koneet ja tekniikat mahdollisuuksien mukaan. Syvennytään metalli-, puu- ja
muovimateriaalien mahdollisuuksiin, konetekniikan perusteisiin sekä elektroniikkaan, automaatioon ja
ohjelmointiin mahdollisuuksien mukaan. Kurssilla tutustutaan teknisten alojen yrityksiin ja teollisuuteen.
Koulukohtaiset painotukset:

Käsityön syventävä kurssi tarjoaa jokaiselle mahdollisuuden syventyä itse valitsemaasi aihealueeseen.
Kurssilla käytössäsi on kaikki teknisen työn luokan laitteet, koneet ja tekniikat. Aihealueita voi olla useita ja
niitä voi yhdistellä suunnitelmiesi mukaan vapaasti. Tiloissa on käytössä laaja valikoima puu- ja
metallintyöstölaitteita, CNC-laser ja -jyrsin, 3d-tulostus ja -suunnittelumahdollisuus sekä robotiikkasarjat ja

niiden ohjelmointiin tarvittavat laitteet. Robotiikassa opit ohjelmointia RobotC-kielellä ja ohjelmoinnin
toteuttamista VEX-robottisarjoilla.

Kurssilla oppilas oppii kokonaisen käsityöprosessin kulun, suunnittelusta valmiiseen tuotteeseen. Opiskelu
perustuu oman mielenkiinnon mukaan valittuun aihealueeseen. Kurssilla opitaan työnteon kulttuuria ja
oikeaoppista työskentelyä tuotantotiloissa. Työt perustuvat omaan suunnitteluun, ratkaisujen
kehittämiseen sekä niiden testaamiseen.
Kurssilla tutustutaan edellä mainittujen aihealueiden yrityksiin Oulun seudulla, tutustuminen toteutetaan
yrityskäynneillä syksyllä ja keväällä.

Käsityön syventävä: Tekstiilityö

Esittely luokassa L121

Valinnaisessa tekstiilityössä syvennetään osaamista sekä ideoidaan, suunnitellaan ja valmistetaan omia
tuotteita. Oppilaan käytössä ovat tekstiilityön materiaalit, laitteet ja tekniikat koulun mahdollisuuksien
mukaan ja tarpeen mukaan voidaan hyödyntää teknisen työn materiaaleja ja laitteita. Valinnaisen
tekstiilityön opetus vahvistaa ja syventää oppilaiden omasta elämysmaailmasta nousevaa innovointia ja
ongelmanratkaisua sekä käsityön suunnitteluun, tekemiseen ja ilmaisuun liittyvien tietojen ja taitojen
osaamista. Tekemisen taitoja syvennettäessä tunnistetaan myös erilaisia materiaalien ja tuotteiden
ominaisuuksia sekä harjoitellaan niin perinteisiä kuin kokeileviakin tekniikoita. Käsityön kasvatustehtävänä
on tukea oppilaiden hyvinvointia ja elämänhallintaa sekä työelämään ja ammattiin liittyviä valintoja.
Koulukohtaiset painotukset:

Syvennetään tekstiilityön osaamista. Työskentelyn lähtökohtana on oppilaan oma elämysmaailma ja siitä
nouseva ideointi. Opitaan ongelmanratkaisua, käsityön suunnittelua, tekemistä ja ilmaisua sekä elämässä
tarvittavia tietoja ja taitoja. Lisäksi tuetaan oppilaan elämänhallintaa sekä työelämään liittyviä valintoja.
Kurssilla ideoidaan, suunnitellaan ja valmistetaan omia tuotteita käyttäen sekä perinteisiä (neulonta,
virkkaus, ompelu, kankaankudonta, huovutus, kirjonta jne.) kuin kokeileviakin tekniikoita. Yhdeksännellä
luokalla syvennetään omaa tekstiilityön osaamista ja innovointia.
Tehdään materiaaliostoksia alan liikkeissä ja mahdollisuuksien mukaan vierailuja tekstiilityöhön liittyviin
näyttelyihin ja yrityksiin.

Liikunnan syventävä: Palloilu

Esittely luokassa

Valinnaiskurssin tavoitteena on välineenkäsittelytaitojen, motoristen perustaitojen ja havaintomotoristen
taitojen vakiinnuttaminen ja monipuolistaminen. Näitä taitoja sovelletaan monipuolisesti erilaisissa
oppimisympäristöissä, eri välineillä, eri tilanteissa. Tavoitteena on sosiaalisten taitojen vahvistaminen.
Liikkuminen sisältää yhdessä toimimista reilun pelin periaatteiden mukaisesti. Kurssilla perehdytään
monipuolisesti eri palloilulajeihin (maalipelit, pallottelupelit, polttopelit ja tarkkuuspelit) ja vahvistetaan
oppilaan pelikäsitystä, taktiikkaa ja sääntötietoutta.

Äidinkielen ja kirjallisuuden syventävä valinnainen: Ilmaisutaito

Esittely luokassa 218

Kurssilla monipuolistetaan ja syvennetään äidinkielen ja kirjallisuuden osaamista: esimerkiksi draamaa,
mediaa, elokuvaa, animaatioita, sanataidetta tai kirjallisuutta. Kurssilla voidaan keskittyä yhteen tai
useampaan aiheeseen. Kurssilla tärkeintä ovat osallisuus, yhteistoiminnallisuus ja luovuus. Työskentelyssä
suositaan toiminnallisia työtapoja.
Koulukohtaiset painotukset:

Ilmaisutaidon kurssin päätavoitteena on rohkaista ja kehittää oppilaan vuorovaikutus- ja itseilmaisutaitoja.
Kurssilla harjoitellaan monipuolisesti suullisia ja kirjallisia ilmaisuharjoitteita. Ilmaisutaidon kurssin tarkempi
sisältö määräytyy ja rakentuu kunkin kurssin osallistujamäärän ja toteutumisajankohdan mukaan. Kurssin
tuloksena saattaa syntyä esimerkiksi näytelmä, muu esitys tai vaikkapa näytelmäkäsikirjoitus, runo- tai
tarinakokoelma, jos ryhmä niin haluaa.
Ilmaisutaidon kurssilla harjoitellaan suullista ilmaisua esimerkiksi improvisaatioiden, roolileikkien,
puheharjoitusten ja -esitysten, kehonhallintaharjoitteiden tai näytelmän harjoittelemisen ja esittämisen
avulla. Kirjallisen ilmaisun rohkaisemiseen ja kehittämiseen pyritään esimerkiksi luovaa kirjoittamista
harjoittelemalla. Työtapoina kurssilla ovat pari-, ryhmä- ja yksilötyöt. Pääpaino on kuitenkin ryhmien
tehtävissä, koska kurssin yhtenä keskeisenä tavoitteena on oppilaan vuorovaikutustaitojen kehittäminen.
Luottamus on tärkeää puolin ja toisin. Kun ryhmässä tuntee olonsa turvalliseksi, yhdessä tekeminen ja
esiintyminen on vielä rohkaisevampaa.

Englannin syventävä

Esittely luokassa

Kurssin tavoitteena on laajentaa englannin perusoppimäärän yleisiä sisältöjä sekä syventää oppilaan
kielenkäyttövalmiuksia. Kurssilla kannustetaan oppilasta kehittämään ja käyttämään kielitaitoaan häntä
kiinnostavissa asiayhteyksissä.
Koulukohtaiset painotukset:

Tavoitteena on kahdeksannen luokan aikana syventää ja vahvistaa sanavarastoa ja erityisesti suullista
ilmaisua. Rakenteita harjoitellaan eri kielenkäyttötilanteissa. Yhdeksännellä luokalla syvennetään ja
vahvistetaan edelleen sanavarastoa ja erityisesti kirjallista ilmaisua. Kurssin aihepiireissä otetaan huomioon
maat ja kulttuurit, joissa puhutaan englantia. Opiskelussa hyödynnetään tietotekniikkaa ja eri
oppimisympäristöjä. Pyritään tarjoamaan tilaisuuksia aitoon kansainväliseen yhteydenpitoon.

B2 kieli: Ranska

Esittely luokassa

B2 kielen opinnoissa tutustutaan kohdekieleen ja kulttuuriin sekä saadaan pohjaa jatko-opintoihin.
Tutustutaan kielen alkeisiin ja opitaan käyttämään kieltä arkielämän tilanteissa ja kertomaan
lähiympäristöstä. Oppimisessa käytetään sekä suullista, kirjallista että digitaalista materiaalia.

Tieto ja viestintäteknologia, soveltava

Esittely luokassa L122

Kurssin aikana oppilas voi syventää osaamistaan perusohjelmien kuten Word, Excel ja PowerPoint käytössä.
Myös muita toimisto-ohjelmia voidaan käyttää työskentelyssä. Oppilas hahmottaa kurssin aikana
laajemmin miten erilaiset pilvipalvelut tukevat työskentelyä, tehtävien jakamista ryhmän jäsenten kesken ja
valmiin työn työstämistä edelleen. Perusvalmiudet hankittuaan oppilas toteuttaa itsenäisesti tai ryhmässä
oman projektin, jossa hän syventyy tarkemmin esimerkiksi musiikin, multimedian, pelien tai robotiikan
hyödyntämiseen. Ymmärrys tieto- ja viestintätekniikan laajasta skaalasta syventyy, kun oppilas pääsee
kurssin aikana kokeilemaan erilaisia toteutuksia esimerkiksi ohjelmoinnin tai 3d-mallinnuksen kautta.
Kurssiin voi sisältyä tuotekehittelyä yhteistyössä käsityön tai kuvataiteen kanssa tai sulautettuihin
järjestelmiin tutustumista fysiikan opintoihin liittyen. Kurssin aikana tarjotaan mahdollisuuksien mukaan
vierailuja paikallisiin alan yrityksiin ja esimerkiksi Oulun Yliopiston FabLabiin. Oppilas ymmärtää laajat
kehitys- ja työllistymisnäkymät, jotka uusi teknologia ja digitalisaatio tuo tullessaan.
Koulukohtaiset painotukset: Työskentelyssä käytetään MS-Officen ohjelmistoa, Office-365-sisältöä,
kymmensormijärjestelmää, kuvankäsittelyohjelma, tutustutaan tietokoneen rakenteeseen ja
oheislaitteiden toimintaan, netikettiin ja tietoturvaan. Harjoitellaan taulukkolaskenta, grafiikkaohjelmaa,
HTML-kieltä sekä ohjelmointia, liikkuvan kuvan käsittelyä, internetin toimintaperiaatetta ja sen tietoturvaa
sekä sosiaalista mediaa.

3.

SOVELTAVAT VALINNAISET AINEET

Kotitalous: Leivonta- ja juhlakurssi (2 vvh)

Esittely luokassa 008

Kotitalouden valinnaisella soveltavalla kurssilla leivotaan ja juhlitaan yhdessä. Juhlien ja leivonnaisten
suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa hyödynnetään ja vahvistetaan aiemmin hankittuja
kotitaloustaitoja sekä nivotaan käytäntöön koulun muita oppiaineita kuten kemiaa, kuvataidetta ja
yhteiskuntaoppia. Kurssi edistää kädentaitoja ja organisointikykyä sekä kannustaa luovuuteen ja
esteettisyyteen. Keskiössä ovat yhteistyö ja yhdessä oppiminen. Juhlakulttuurin ja leivonnan osa-alueet
painottuvat oppilaiden mielenkiinnon mukaisesti. Ruoka- ja tapakulttuurin lisäksi voidaan käsitellä
juhlapukeutumista, juhlatilan koristelua, juhlien ohjelmasisältöjä, juhlien järjestämistä ammattina jne.
Kurssi mahdollistaa yrittäjämäisen toiminnan ja yhteistyön koulun ulkopuolisten tahojen kanssa.
Koulukohtaiset painotukset:

Kurssilla opitaan juhlien järjestämistä eri näkökulmista. Kurssi edistää kädentaitoja ja organisointikykyä sekä
kannustaa luovuuteen ja eettisyyteen. Opitaan toimimaan yhdessä ryhmän aktiivisina jäseninä.

Kurssilla leivotaan ja järjestetään juhlia yhdessä. Yhteistyö ja yhdessä oppiminen korostuvat. Juhlakulttuurin
ja leivonnan osa-alueet painottuvat oppilaiden mielenkiinnon mukaisesti. Ruoka- ja tapakulttuurin lisäksi
voidaan käsitellä juhlapukeutumista, juhlatilan koristelua, juhlien ohjelmasisältöjä jne. Kurssilaiset
osallistuvat koulussa järjestettävien juhlien järjestelyihin.

Käsityön ja kuvataiteen soveltava: Koru ja puukko (2vvh)

Esittely luokassa L105 ja L116

Perehdytään käyttö ja koriste-esineiden, kuten korujen, nahkaesineiden ja puukkojen valmistukseen
yhdistäen perinnekäsityöt ja nykyaikaiset valmistusmenetelmät. Ideoidaan, suunnitellaan ja valmistetaan
omia tuotteita. Käytössä kaikki käsityön materiaalit, koneet ja tekniikat mahdollisuuksien mukaan.
LTutustutaan alojen taideteollisuuden yrityksiin.

Käsityön ja kuvataiteen soveltava: Muotoilu (2vvh)

Esittely luokassa L121 ja L116

Muotoilussa tutustutaan tuotteen koko kehityskaareen: miten materiaalista ja ideasta muotoilijan työn
tuloksena syntyy tuote. Kurssilla suunnitellaan ja valmistetaan tuotteita (käyttöesineitä, vaatteita ja teoksia)
monenlaisista materiaaleista kuvataiteen ja käsityön tekniikoita hyödyntäen kokeilevalla otteella. Opitaan
kiinnittämään huomiota tuotteiden esteettisiin ominaisuuksiin, muotoihin ja väreihin. Tutkitaan ympäristöä
ja esinekulttuuria. Muotoilussa voidaan yhdistää ekologisuuden ja kestävän kehityksen pohtiminen esineen
tuotantoon, kuluttamiseen ja markkinointiin sekä esineen esteettisyyteen ja käyttökelpoisuuteen
esimerkiksi kierrätysmateriaaleja hyödyntämällä.
Koulukohtaiset painotukset:

Tutustutaan muotoiluprosessissa käytettävien kuvataiteen ja käsityön tekniikoihin, kiinnitetään huomiota
tuotteiden esteettisiin ominaisuuksiin, muotoihin ja väreihin. Pohditaan muotoiluprosessiin liittyviä
ekologisuuden ja kestävän kehityksen kysymyksiä. Valinnaisaineessa suunnitellaan ja valmistellaan
tuotteita, (käyttöesineitä, vaatteita ja/tai teoksia) hyödyntäen muotoiluprosessia. Tutkitaan ympäristöä ja
esinekulttuuria, Tuotteissa voidaan hyödyntää kierrätysmateriaaleja. Tutkitaan materiaalien
mahdollisuuksia kokeilemalla ja tekemällä itse.

Liikunnan ja terveystiedon soveltava (2vvh)

Esittely luokassa

Valinnaiskurssin tavoitteena on liikunnallisen elämäntavan omaksuminen. Oppilaita ohjataan riittävään
päivittäiseen fyysinen aktiivisuuteen sekä oman säännöllisen liikunnan suunnitteluun ja toteuttamiseen.

Oppilaita ohjataan omien fyysisten ominaisuuksien sekä aktiivisuuden seuraamiseen, ylläpitämiseen ja
kehittämiseen. Liikunnassa hyödynnetään eri liikuntaympäristöjä sekä tarkoituksenmukaisia
liikuntamuotoja. Kurssilla hyödynnetään mahdollisuuksien mukaan liikuntateknologiaa.

Oppilaiden kasvamista liikuntaan ja liikunnan avulla tuetaan monipuolisella, kannustavalla ja ohjaavalla
palautteella ja arvioinnilla. Arviointi perustuu monipuoliseen näyttöön oppilaan oppimisesta ja
työskentelystä sekä itsearvioinnista.

Luonnontieteen soveltava (2vvh)

Esittely luokassa 213

Kurssilla lähestytään luonnontieteitä monialaisesti. Tarkastellaan arkipäivän ilmiöitä luonnontieteellisessä
viitekehyksessä. Perusajatuksena on kokeellisuus, ilmiöpohjaisuus ja elämyksellisyys. Syvennetään
kokeellista työskentelyä ja geomediataitoja. Pyritään mahdollisuuksien mukaan opiskelemaan vaihtelevissa
oppimisympäristöissä tekemällä retkiä ja vierailuita. Mallinnetaan erilaisia luonnontieteellisiä ilmiöitä ja
hyödynnetään teknologian mahdollisuuksia ilmiöpohjaisessa oppimisessa. Kurssi voidaan rakentaa edellä
mainituista oppiaineista.
Koulukohtaiset painotukset:

Tutustutaan Oulun ja Tuiran lähialueen luontoon. Kurssilla käytetään kokeellisia työmenetelmiä ja
vahvistetaan oppilaiden geomediataitoja. Kurssin puitteissa toteutetaan retkiä lähialueen kohteisiin.

Tutustutaan erilaisiin fysiikan ja kemian kokeellisiin työmenetelmiin sekä kiertotalouteen ja
elinkaariajatteluun. Osallistujien kiinnostuksen mukaan voidaan käsitellä esim. elektroniikkaa ja
tähtitiedettä. Lisäksi tutustutaan tieteelliseen tutkimukseen. Opiskelussa hyödynnetään tietotekniikkaa ja
koulun ulkopuolisia oppimisympäristöjä, työskentelytapojen vaihdellessa itsenäisestä työskentelystä pari- ja
ryhmätöihin.

Historian ja englannin soveltava: Historiallinen roolipeli Twitteriin
(2vvh)
Esittely luokassa 208

Kurssilla keskitytään tavallisten ihmisten ja sukujen vaiheisiin 1920-luvulta tähän päivään. Elämänvaiheita
voidaan seurata kronologisessa järjestyksessä tai keskittyä johonkin henkilön tai suvun merkittävään
ajanjaksoon. Kurssin sisältöjä suunnitellaan yhdessä oppilaiden kanssa ja valitaan heitä kiinnostavia
maantieteellisiä alueita. Työskentelykielenä käytetään englantia. Kurssilla syvennetään ja laajennetaan
englannin sanavarastoa historialliseen aihepiiriin. Historian osalta korostuvat tavallisen ihmisen elämän
merkitys, lähteiden kriittinen tarkastelu, haastattelut ja lähdemerkinnät.
Kurssin tavoitteena on laajentaa sekä historian että englannin perusoppimäärän yleisiä sisältöjä sekä
syventää oppilaan kielenkäyttövalmiuksia. Tavoitteena on myös saada oppilas huomaamaan arjen historian
merkitys. Kurssilla kannustetaan oppilasta kehittämään ja käyttämään kielitaitoaan eri työskentelyvaiheissa
sekä tekemään englanninkielisiä tutkielmia tai esityksiä esimerkiksi video, diaesitys, tutkielma, draamallinen
esitys.
Koulukohtaiset painotukset:

Muodostetaan selkeä opintokokonaisuus, josta oppilaat ovat kiinnostuneita kaivamaan tietoa, tietystä
aikakaudesta ja kulttuurista sekä muodostamaan fiktiivisen/todellisen henkilön Twitteriin. Tärkein vaihe on
valmistautuminen, roolihahmon valitseminen ja Twitter-tilin luominen ja käyttäminen. Kurssilla keskitytään
tavallisten ihmisten, sukujen tai merkkihenkilöiden vaiheisiin . Oppilas voi valita henkilön myös omasta
suvustaan ja toteuttaa tiedon keruuta haastatteluin. Oppilaat voivat myös perustaa pienryhmässä
kuvitteellisen perheen, joka tviittailee ajatuksiaan ja kommentoi toisten tviittejä. Kurssin sisältöjä
suunnitellaan yhdessä oppilaiden kanssa ja valitaan heitä kiinnostava maantieteellinen alue ja tapahtuma;
esimerkiksi ääriliikkeiden nousu, talvisodan vaiheet tai Stalingradin taistelut, Vietnamin sota, hippiliikkeen
nousu Yhdysvalloissa, Persianlahden sota tai terrorismin vastainen sota. Työskentelykielenä käytetään
englantia. Kurssilla saa käyttää omaa älypuhelinta, tablettia tai tietokonetta.

Musiikkiteknologia soveltava (2vvh)

Esittely luokassa L111

Musiikkiteknologian valinnaisaineessa tutustutaan musiikin tekemiseen ja tuottamiseen tieto- ja
viestintäteknologiaa käyttäen. Valinnaisaineen tavoitteena on saada kokemuksia ja harjoitella tvt:n
käyttämistä musiikin tekemisessä. Kurssilla käytetään tieto- ja viestintäteknologiaa luovassa
työskentelyssä. Musiikin tuottamisen vaiheet tulevat tutuiksi kokeillen ja itse tehden. Oppilaita ohjataan
tekemään omia musiikkituotoksia ja biisejä esim. improvisoimalla, säveltämällä, sanoittamalla, sovittamalla,
soittamalla ja tallentamalla.
Valinnaisaineessa painottuvat toiminnalliset ja kekseliäisyyttä edistävät työtavat. Oppilaat osallistuvat
kurssin sisältöjen suunnitteluun aktiivisesti yhdessä opettajan kanssa. He voivat halutessaan verkostoitua ja
työskennellä pienissä ryhmissä. Oppilaat voivat myös käyttää itselleen sopivia työskentelytapoja ja syventyä
tuotannon tiettyyn osaan. Mahdollisuuksien mukaan hyödynnetään oululaisten taide- ja kulttuurilaitosten
sekä muiden yhteistyötahojen tarjoamia mahdollisuuksia. Tuotoksia voidaan jakaa tieto- ja
viestintäteknologiaa käyttäen ja esittää koulun juhlissa sekä muissa tilaisuuksissa.
Koulukohtaiset painotukset:

Analogisten ja digitaalisten äänentoisto-, äänitys-, instrumentti- yms. laitteiden peruskäyttö. Livemusiikin
äänentoisto ja miksaaminen. Musiikin tallentaminen, miksaus ja muokkaus. Eri musiikkiteknologisten
laitteiden ja sovellusten luova käyttö (esim. sävellyksessä, musiikin tekemisessä).

Musiikin, äidinkielen ja kuvataiteen soveltava (2vvh)

Esittely luokassa L111

Valinnaisaineen tavoitteena on tutustuttaa oppilaita mielenkiintoisiin taide- ja kulttuuri-ilmiöihin. Oppilaat
saavat mahdollisuuksia kokea ja tulkita taidetta sekä osallistua kulttuuriperinnön ylläpitoon ja
uusintamiseen. Valinnaisaineessa yhdistellään äidinkielen, kuvataiteen ja musiikin opetuksen työtapoja.
Kurssin tavoitteena on lähestyä taiteellista ilmaisua kokonaisvaltaisesti ja kokemuksellisesti eri oppiaineista
käsin. Työskentelyn lähtökohtina voivat olla valmiit taideteokset (esim. elokuvat, draamat) tai kurssilla
voidaan luoda omia monitaiteellisia tuotoksia.

Valinnaisaineessa painottuvat toiminnalliset sekä kekseliäisyyttä ja osallisuutta edistävät työtavat. Oppilaat
osallistuvat kurssin sisältöjen suunnitteluun yhdessä opettajan kanssa. Oppilas voi halutessaan syventyä
yhteen taiteenalaan: esimerkiksi joko tuottamaan musiikkia tai vastaamaan kontekstin luomisesta.
Mahdollisuuksien mukaan soveltavassa valinnaisaineessa hyödynnetään
kulttuurilaitosten sekä muiden yhteistyötahojen tarjoamia mahdollisuuksia.

oululaisten

taide-

ja

Koulukohtaiset painotukset:

Musiikkivideoiden suunnittelu, kuvaus, muokkaus, sanataide (omien runojen ja luovien tekstien
kirjoittaminen), mahdollinen musikaali esim. päättötyönä, erilaisten tekstien, kuvien, elokuvien
musiikkiteosten analysointi. Työskentely tapahtuu myös koulun ulkopuolisissa oppimisympäristöissä kuten
teatteri, kirjasto Valve, Taidemuseo jne.

Tieto- ja viestintäteknologia (2vvh)

Esittely luokassa L122

Kurssin aikana oppilas voi syventää osaamistaan perusohjelmien kuten Word, Excel ja PowerPoint käytössä.
Myös muita toimisto-ohjelmia voidaan käyttää työskentelyssä. Oppilas hahmottaa kurssin aikana
laajemmin miten erilaiset pilvipalvelut tukevat työskentelyä, tehtävien jakamista ryhmän jäsenten kesken ja
valmiin työn työstämistä edelleen.
Koulukohtaiset painotukset:

Työskentelyssä käytetään MS-Officen ohjelmistoa, Office-365-sisältöä. Harjoitellaan sujuvaa
kymmensormijärjestelmä, kuvankäsittelyohjelmia, tutustutaan tietokoneen rakenteeseen sekä
oheislaitteiden toimintaan. Asiasisältöinä mm. Netiketti ja tietoturva sekä sosiaalinen media.

Yrittäjyyskasvatus soveltava (2vvh)

Esittely luokassa 203

Yrittäjyyskasvatuksen soveltavissa opinnoissa kehitetään nuorten yritteliäisyyttä, yhdessä toimimista ja
muita kaikessa työelämässä tarvittavia taitoja sekä tutustutaan yrittäjyyden maailmaan. Opiskelu on
käytännönläheistä, ja opintojen aikana toteutetaan isompia projekteja omassa kouluympäristössä muille
oppilaille tai yhteistyöyrityksissä.

Tutustutaan erilaisiin yrityksiin ja niiden toimintaan yritysvierailujen, virtuaalivierailujen tai vierailijoiden
avulla. Osa vierailuista voidaan toteuttaa kansainvälisessä työskentely-ympäristössä.
Kartoitetaan kunkin omia osaamisalueita. Tutustutaan yritysmuotoihin, kaupankäyntiin, asiakaspalveluun,
myyntiin, mainontaan, tuotteiden esillepanoon ja verkkokaupan toimintaan. Perehdytään myös rahaan,
pankkien toimintaan, kuluttamiseen sekä tuloihin ja menoihin yritystoiminnan näkökulmasta. Edellä
mainittuja sisältöalueita sovelletaan esimerkiksi erilaisissa projekteissa ja harjoitusyrityksen toiminnassa.
Toisena opiskeluvuonna perustetaan harjoitusyritys tai toteutetaan laaja projektikokonaisuus:

Harjoitusyritykselle laaditaan toimintasuunnitelma ja sen toiminta käynnistetään hankkimalla tuotteita tai
palveluita sekä myymällä niitä asiakkaille. Tutustutaan myös hinnoitteluun ja yrityksen talouden
pyörittämiseen. Harjoitusyrityksen toiminta lopetetaan lukuvuoden päättyessä tai sitä voidaan jatkaa
kesäyrittäjänä.
Projektikokonaisuudelle laaditaan toimintasuunnitelma. Se voidaan toteuttaa esimerkiksi vuoden kestävänä
tapahtumana tai useiden yksittäisten tapahtumien suunnitteluna, järjestämisenä ja raportointina.
Projekteja voidaan järjestää koulussa tai lähialueilla.
Koulukohtaiset painotukset:

Yrittäjyyskasvatuksen soveltavissa opinnoissa kehitetään nuorten yritteliäisyyttä, yhdessä toimimista ja
muita kaikessa työelämässä tarvittavia taitoja sekä tutustutaan yrittäjyyden maailmaan. Opiskelu on
käytännönläheistä, ja opintojen aikana toteutetaan isompia projekteja omassa kouluympäristössä
pienemmille oppilaille tai yhteistyöyrityksissä.

Yrittäjyyskasvatuksessa tutustutaan erilaisiin yrityksiin ja niiden toimintaan mahdollisten yritysvierailujen,
virtuaalivierailujen tai vierailijoiden avulla (myös kansainväliset työskentely-ympäristöt). Kartoitetaan
kunkin omia osaamisalueita. Tutustutaan mm. yritysmuotoihin, kaupankäyntiin, asiakaspalveluun, myyntiin,
mainontaan, tuotteiden esillepanoon ja verkkokaupan toimintaan. Edellä mainittuja sisältöalueita
sovelletaan esimerkiksi erilaisissa projekteissa. Kurssin tarkempi sisältö määräytyy ja rakentuu kunkin
kurssin osallistujamäärän ja toteutumisajankohdan mukaan.
Yrittäjyyskasvatuksen kurssilla voidaan mahdollisesti perustaa harjoitusyritys ja mahdollisuuksien mukaan
toimitaan yhteistyössä alueen eri toimijoiden kanssa. Tutustutaan myös hinnoitteluun ja yrityksen talouden
pyörittämiseen. Projektikokonaisuudelle laaditaan toimintasuunnitelma. Se voidaan toteuttaa esimerkiksi
vuoden kestävänä tapahtumana tai useiden yksittäisten tapahtumien suunnitteluna, järjestämisenä ja
raportointina. Projekteja voidaan järjestää koulussa tai lähialueilla. Opintojen aikana voidaan tehdä myös
vierailu Yrityskylään.

