NISSNIKUN KOULU
7. luokan laaja-alaiset valinnaisaineet
Perusopetuksen valinnaisten aineiden tehtävä on syventää oppimista, laajentaa opintoja ja
vahvistaa jatko-opintovalmiuksia. Valinnaiset opinnot tarjoavat oppilaille mahdollisuuden kehittää
osaamistaan kiinnostuksensa suunnassa. Soveltavilla valinnaisilla edistetään oppiaineiden välistä
yhteistyötä.
Kirkkonummen kunnan valinnaisten aineiden perustana ovat opetussuunnitelman laaja-alaisen
osaamisen taidot (L1-7):
L1. Ajattelu ja oppimaan oppiminen
L2. Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu
L3. Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot
L4. Monilukutaito
L5. Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen
L6. Työelämätaidot ja yrittäjyys
L7. Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävä tulevaisuuden rakentaminen
Valinnaisten kurssien laajuus:
7. lk 1vvt (vvt = vuosiviikkotunti, tarkoittaa 38 tuntia opetusta lukuvuoden aikana)

VALITTAVAT KURSSIT:
L1 Ajattelu ja oppimaan oppiminen - Luonnontutkijat
Luonnontutkijat - kurssilla oppilas tutkii lähiympäristönsä ilmiöitä monialaisesti tutkivan oppimisen
periaatteiden mukaan. Tutkittavat teemat nousevat ajankohtaisista ilmiöistä ja vuodenajoista sekä
oppilaiden kiinnostuksen kohteista. Kurssin puitteissa tehdään tutkimusretkiä lähiympäristön
luontoon.
L2 Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu - Kulttuurikylpylä
Kulttuurikylpylä-kurssin sisältöjä: Tule tekemään, herätä luovuutesi! Ilmaistaan, improvisoidaan,
piirretään, maalataan, kuvataan, tanssitaan ja kirjoitetaan luovasti! Sisällöt valikoituvat oppilaiden
kiinnostuksen mukaan. Kurssin sisällöt kootaan joustavasti eri oppiaineita soveltaen.
L3 Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot – Arjen mestarit
"Arjen mestarit"-kurssilla harjoitellaan erilaisia arjessa tarvittavia taitoja eri oppiaineiden
näkökulmista ja keskitytään arjen hyvinvointiin ja jaksamiseen. Sisällöt koostetaan vuosittain
vaihtelevasti oppilaiden toiveita mahdollisuuksien mukaan huomioiden. Kurssin teemoja
lähestytään mm. kotitalouden, liikunnan ja käsityön näkökulmista.
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L4 Monilukutaito - Minä ja media
Minä ja media –kurssin sisältöjä: Pysy pinnalla median meressä! Opi itse tuottamaan mediatekstejä,
kuvaa, videota, tekstiä, animaatioita. Opi tarkastelemaan mediasisältöjä eri näkökulmista, älä usko
kaikkea mitä näet mediassa. Kurssin sisällöt kootaan joustavasti eri oppiaineita soveltaen.
L5 Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen - Gurut & agentit, oppilasagenttikurssi
Oppilasagentit koulutetaan toimimaan koko kouluyhteisön tieto- ja viestintätekniikkaan sekä
erilaisten mediaan liittyvien asioiden hyväksi. Oppilailla on usein osaamista, jota oppilasagenttien
muodossa voitaisiin hyödyntää koulun arjessa. Agenttien tietotaitoa pyritään käyttämään hyväksi
niin opettajien kuin oppilaidenkin opetuksessa.
L6 Työelämätaidot ja yrittäjyys - Tapahtumakurssi
Tapahtumakurssilla kehitetään työelämätaitoja ja opitaan yrittäjäasennetta. Kurssilla harjoitellaan
yhdessä toimimista ja sen aikana suunnitellaan ja toteutetaan jokin koulun tapahtuma. Kurssin
aikana tehdään yhteistyötä kunnan nuorisotyön kanssa ja käydään yritysvierailuilla paikallisissa
yrityksissä. Kurssilla hyödynnetään Nuori Yrittäjä -oppisisältöjä.
L7 Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävä tulevaisuus - Ruoka-agentit
Ruoka-agenttikurssilla tutustutaan ruoka-agenttitoimintaan ja pyritään luomaan koululle omia
toimintatapoja. Oppilaat harjoittelevat erilaisia vaikuttamisen tapoja viihtyisän kouluruokatilanteen
kehittämiseksi. Oppilaita kannustetaan osallistumaan ja vaikuttamaan yhteisiin asioihin.
Kotitaloudessa mm. tehdään erilaisia ruokakokeiluja oppilaiden omat mieltymykset
mahdollisuuksien mukaan huomioiden. Kurssin sisällöt kootaan joustavasti eri oppiaineita
soveltaen.
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