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Liikunnan syventävä kurssi
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.
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Musiikin syventävä kurssi
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.

3.3.2016 Päivi Mäki

Kuvataiteen syventävä kurssi
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.
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Käsityön syventävä kurssi
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.
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Vieraiden kielten ja ympäristöopin
soveltava kurssi
Vieraiden kielten ja ympäristöopin soveltavalla kurssilla on tavoitteena
tutustuttaa oppilaat Euroopan rikkaaseen kielikarttaan. Kurssilla tutustutaan
Euroopan maiden kulttuureihin ja maantietoon. Kurssilla pyritään myös
hyödyntämään koulun kansainvälisiä yhteyksiä ja kotikansainvälisyyttä sekä
monikulttuurisuutta.
Kurssilla opetellaan kuulemaan, puhumaan, lukemaan ja kirjoittamaan eri kieliä
esim. saksaa, ranskaa, ruotsia. Kurssilla käytetään ikätasolle sopivia työtapoja ja
aihepiirejä kulttuurin eri osa-alueilta, esim. musiikki, urheilu, taide, kirjallisuus,
ruoka. Maantuntemus, kieli ja kulttuuri sekä tavat ja perinteet tulevat
monipuolisesti esille.
Valinnaisaineen tarkoitus on herättää yleistä kiinnostusta kieliin ja samalla
kannustaa oppilaita monipuolisiin kielivalintoihin opinpolun eri vaiheissa.
Valinnainen aine liittyy laaja-alaisessa osaamisessa kulttuuriseen osaamiseen,
vuorovaikutukseen ja ilmaisuun, monilukutaitoon sekä tieto- ja
viestintäteknologiseen osaamiseen.

Ympäristöopin ja liikunnan
soveltava kurssi
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.
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