Joensuun steinerkoulun
valinnaisaineopas lukuvuodelle
2017-2018

VALINNAISAINEIDEN VALINTA

Valinnaisaineet ovat pakollinen osa oppilaiden oppimäärää. Opetussuunnitelmamme
tarjoaa erilaisia valinnanmahdollisuuksia ja huomioi näin oppilaiden erilaiset valmiudet,
kiinnostukset ja harrastuneisuuden. Valinnat korostavat oppilaan omaa vastuuta
opiskelusta. Samalla ne tuovat vaihtelua ja antavat mahdollisuuden opiskella itseä
kiinnostavia asioita.

Mikään valinnaisaine ei ole ehtona peruskoulun jälkeiseen opiskeluun, mutta niissä saadut
valmiudet voivat helpottaa jatko-opintoja. Kannattaa pohtia, mistä aineesta voisi olla
hyötyä tuleviin toisen asteen opintoihin (lukio-opintoihin tai ammatillisiin opintoihin).
Valinnaisaineista voi saada paljon tietoja ja taitoja, jotka helpottavat opintojen aloittamista
ja, joista voi olla jopa selkeää etua koulutukseen hakiessa tai mahdollisissa pääsykokeissa.
Kaikki valinnaisaineemme valmentavat joka tapauksessa elämää varten, olipa sitten kyse
vaikkapa kotitaloudesta tai kieliopinnoista.

Valinnaisaineiden valinnan perustana tulee olla ensisijaisesti oppilaan omat kiinnostuksen
kohteet. Koulumme mahdollisuudet valinnaisaineryhmien perustamiseen ovat talouden,
henkilöstön, tilojen ja oppilasmäärän suhteen rajalliset. Tämän vuoksi oppilailta kysytään
vähintään

neljä

valinnaisainetoivetta,

joiden

perusteella

valinnaisaineryhmät

muodostetaan. Valinnaisaineryhmää ei voida muodostaa, jos aineen valinneita on liian
vähän.

Tässä oppaassa esitellään Joensuun steinerkoulussa lukuvuodeksi 2017-2018 valittavana
olevat valinnaisaineet. Aluksi selvennetään kuitenkin valinnaisaineiden valintamenettely,
valittavien

aineiden

määrä

sekä

valintojen

(valinnaisaine-esittelyjen jälkeen) on valintalomake.

aikataulu.

Oppaan

lopussa

VALINNAISAINEJAKO JOENSUUN STEINERKOULUSSA

Osa koulumme valinnaisaineista on OPS 2016 mukaisesti opetuksenjärjestäjän valitsemia,
osan valinnaisaineista valitsee puolestaan oppilas itse.

Oppilaan valitsemat valinnaisaineet alkavat koulussamme 6. luokalla. Lisäksi on aineita,
jotka ovat seitsemännellä luokalla pakollisia, mutta joita voi tämän jälkeen opiskella
valinnaisaineina (esimerkiksi kotitalous). Kannattaa huomioida, että edellä mainittujen
pakollisten oppiaineiden 7. luokan kevään arvosanat jäävät 9. luokan päättötodistukseen,
vaikka niitä jatkaisikin valinnaisena aineena. Tällöin päättötodistukseen tulee erikseen
arviointi pakollisen ja pitkän valinnaisen (2 vvh) oppimäärän opinnoista, siis kaksi numeroa
kyseisistä aineista. Molemmat arvosanat huomioidaan automaattisesti yhteishaussa.

Valinnaisaineista arvioidaan numeroarvosanoin vähintään kahden vuosiviikkotunnin (2
vvh) laajuiset valinnaisaineet. Valinnaisaineiden arviointi on monipuolista ja siinä
huomioidaan sekä tuntityöskentely että oppiaineenhallinta ja opiskeluasenne. Lyhyemmät
(1 vvh) valinnaisaineet arvioidaan suoritettu/suorittamatta -merkinnöin.

Joensuun steinerkoulussa oppilaat saavat valita lukuvuodelle 2017-2018 kuudennelle
luokalle yhden vuosiviikkotunnin laajuisen valinnaisaineen. Seitsemännelle luokalle
oppilaat valitsevat yhteensä kaksi vuosiviikkotuntia valinnaisaineita. Kahdeksannelle
luokalle oppilaat valitsevat yhteensä kuusi vuosiviikkotuntia valinnaisaineita ja
yhdeksännelle

luokalle

oppilaat

valitsevat

yhteensä

viisi

vuosiviikkotuntia

valinnaisaineita. Yhteensä valinnaisaineita kertyy vuosiluokkien 6-9 aikana 9-13
vuosiviikkotuntia, riippuen siitä, opiskeleeko oppilas OPS 2004 vai OPS 2016 mukaan.
Valinnaisaineet ovat koulussamme yhdelle vuodelle valittavia, lukuun ottamatta
mahdollista B2-kieltä, jota sitoudutaan opiskelemaan kahden vuoden ajan (ei valittavissa
lukuvuonna 17-18).

Valinnaisaine (luokka)

vvh

TVT (6-7)

1 tai 2

Kuvataide (6-9)

1 tai 2

Käsityö (6-9)

1 tai 2

Kuoro (6-9)

1

Kotitalous (8-9)

2

Liikunta (8-9)

1 tai 2

Yrittäjyys (8-9)

1

Päättötyö (9)

1

VALINTOJEN AIKATAULU
● Valintaoppaiden jakaminen viikko 13
● Valintalomakkeiden palautus koululle pe 7.4. mennessä.
● Alkavista valinnaisaineryhmistä tiedottaminen huhtikuu 2017.

TVT 6-7 (1-2 vvh)
Tällä kurssilla opit tarvittavat tietokoneen käyttöön liittyvät perusvalmiudet, kuten laitteen
käytön ja tiedonhallinnan, tiedonhaun ja sähköpostin sekä valittujen ohjelmien
peruskäytön. Tietokoneen lisäksi tutustumme myös tablettien käyttöön.

KUVATAIDE (1-2 vvh)
Kuvataiteen valinnaisessa tutustutaan monipuolisesti erilaisiin tekniikoihin, syvennetään
väriopin, sommittelun sekä erilaisten kuvallisten ilmaisutyylien osaamista. Perehdytään
myös tarkemmin eri tekniikoiden yhdistämiseen. Opetuksen pääpaino tukee oppilaan omia
lähtökohtia ja omaa luovaa ilmaisua.

KÄSITYÖ (1-2 vvh)
Käsityön valinnaisessa syvennetään jo opittuja taitoja. Lisäksi hyödynnetään taitoja
esimerkiksi tuunaamalla vanhoja vaatteita, tutustumalla syvällisemmin värjäystekniikoiden
"saloihin" tai tekemällä erilaisia sisustustuotteita oppilaan omien mieltymysten mukaan.
Opetuksen pääpaino on tukea oppilaan omaa luovaa ilmaisua.

KUORO (1 vvh)
Kurssilla tehdään perusäänenkäytön harjoituksia, harjoitellaan moniäänistä laulua ja
erilaisia kuoro- ja lauluyhtyekappaleita. Laulamalla muiden kanssa opimme hallitsemaan
omaa ääntämme ja myös kuuntelemaan muita. Kuorossa nautitaan yhdessä laulamisesta ja
kuoron

kanssa

esiinnytään

koulun

juhlissa.

Kuoron

mahdollisuuksien mukaan huomioon myös oppilaiden toiveet.

ohjelmistossa

otetaan

KOTITALOUS (2 vvh)
Kotitaloustunneilla harjoittelemme sellaisia tietoja, taitoja ja valmiuksia, joiden avulla opit
hallitsemaan arkeasi tulevissa elämäntilanteissasi. Syvennämme ja laajennamme aiemmin
opittuja taitoja ja pääset itse vaikuttamaan tunnin sisältöihin. Tunnit sisältävät
ruoanlaittoa, leivontaa, kotitöiden harjoittelua ja hyödyllistä tietoa kodin hankinnoista.
Oma-aloitteisuutta ja yhteistyötaitoja tarvitaan, työniloa unohtamatta! Myös toiveita
otetaan vastaan kurssin aikana ja aikaa varmasti jää oppilaiden toivomillekin aiheille.

LIIKUNTA 8-9 (1-2 vvh)
Liikunnan valinnaisessa pelaamme tuttuja pelejä sekä salissa että ulkona. Tämän lisäksi
käymme

noin

kerran

kuussa

tutustumassa Joensuun liikuntapalveluihin. Tässä

valinnaisessa saat pelata ja kehittää itseäsi sekä tutustua uusiin lajeihin.

YRITTÄJYYS (8-9 1 vvh)
Yrittäjyys-kurssilla tutustumme yhteiskuntaan ja yrittäjyyteen. Kurssi ole pelkkää teoriaa,
vaan teemme ja suunnittelemme yhdessä yrityksiä ja markkinointia. Kurssilla pääset myös
tutustumaan erilaisiin yrityksiin. Kurssilla on myös mahdollista perustaa oma yritys
4H-yhdistyksen tuella.

PÄÄTTÖTYÖ (1 vvh)
Kurssilla työstetään päättötyötä valitsemastasi aiheesta. Päättötyö voi olla tieteellinen,
taiteellinen tai käytännöllinen, ja siitä tehdään kirjallinen “tutkielma”. Päättötyö tehdään
hyvin pitkälti itsenäisesti, vaikka opettaja ohjaakin sinua tiiviisti työn eri vaiheissa.
Päättötyö-kurssi antaa eväitä myöhempien opintojen opinnäytetöiden ja projektien
tekemiseen. Sinulla on myös mahdollisuus yrittää korotttaa päättötyöllä 9. luokan
päättöarvioinnin arvosanaa yhdessä oppiaineessa.

VALINTALOMAKE

Merkitse valinnaisainetoiveesi numeroilla alla olevaan taulukkoon. Laita toiveesi
numerojärjestykseen: 1 = ensisijainen toive, 2 = toinen toive, 3 = kolmas toive, 4 = neljäs
toive jne... Merkitse myös, kuinka monta viikkotuntia haluat opiskella valinnaisainetta,
mikäli aineen kohdalla on useampi vaihtoehto tuntimäärissä. Muista ottaa huomioon
luokka-asteesi valinnaisaineiden kokonaistuntimäärä.:
- 6. lk. 1h
- 7. lk. 2h
- 8. lk. 6h
- 9. lk. 5h
Palauta lomake koululle pe 7.4. mennessä. Alkavista valinnaisaineryhmistä tiedotetaan
mahdollisimman pian.
Lisätietoja antaa rehtori Annastiina Säkkinen (annastiina.sakkinen@jnssteiner.fi).

Oppilaan nimi: ________________________

Luokka:_______________________

Valinnaisaine (luokka)

valinnaistoive

tuntimäärä
(1 tai 2)

TVT(6-7)
Kuvataide (6-9)
Käsityö (6-9)
Kuoro (6-9)
Kotitalous (8-9)
Liikunta (8-9)
Yrittäjyys (8-9)
Päättötyö (9)

Päiväys: ___ /___ 2017
Oppilaan allekirjoitus

_____________________

Huoltajan allekirjoitus

_____________________

