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Tiivistelmä
Monialainen oppimiskokonaisuus toteutetaan yhden viikon aikana kaikkien 7-9-luokkien opetuksessa.Tarkoituksena on eheyttää opetusta niin,
että oppiainerajat ylitetään. Oppilaiden omat tutkimustehtävät johtavat
opettajia toimimaan asiantuntijoina,
opiskelun ohjaajina ja avustamaan
tiedonhankinnassa. Oppilaat toimivat
kotiluokissaan. Opettajat kiertävät.
Taustaa: Tämä teemaviikko on osa
isompaa kokonaisuutta Healthy European Youth Erasmus+ Ka2-hanketta,
joka toteutetaan vuosina 2014-2017.
Hankkeessa on mukana 9 eurooppalaista koulua, joilla on yhteinen,
kolmivuotinen
hankesuunnitelma.
Osallistujina ovat koulut yhdeksästä maasta: Romania, Slovakia, Viro,

Turkki, Kreikka, Puola, Italia, Espanja ja Suomi. Tavoitteissa korostetaan
oppilaiden liikuntaa ja aktiivisuutta
koulussa, terveitä elämäntapoja ja
terveellisen ravinnon merkitystä osana hyvinvointia. Tavoitteet on luotu
kolmelle vuodelle.

Ensimmäisen vuoden teemana oli
mm. pallopelit ja niiden oppiminen toinen toisilta. Oppilaat tekivät sport dictionaryn toisten maan oppilaille ja kuvasivat 10 termiä dvd:lle. Esimerkiksi
paitsio opetettiin ja kuvattiin jääkiekossa dvd:lle. Oppilaat opettivat toisille oppilaille ja dvd:t vaihdettiin maiden
kesken. Oppilaat opettivat toisilleen
leikkejä ja pelejä, kun he vierailivat
Suomessa toukokuun lopussa. Liikkuva koulu -hankkeen teemoja hyödynnettiin yhteisessä tehtävässä Living by sport, jossa kerroimme kuinka
edistämme välituntiliikuntaa ja toiminnallisuutta koulussa.

hyvinvointiin liittyviä asioita. Esitystapa on vapaa. Voi koota esim. posterin, kirjoittaa tarinan tai näytelmän ja
esittää sen. Voi laatia aiheesta tietovisan kohoottiin tai paperille. Oppilaat
voivat työskennellä yksin, pareittain,
ryhminä tai luokkina.
Teemaviikon tavoite: Monialainen
oppimiskokonaisuus
toteutetaan
kaikissa oppiaineissa opettajien ja
oppilaiden yhteissuunnittelun pohjalta. Yhteys opetussuunnitelmaan:
laaja-alaisen osaamisen tavoitteet
(L1-L7), opetuksen eheyttäminen,
kansainvälisyys, ilmiöpohjaisuus. Oppilaiden valitsemasta toteutustavasta riippuu myös, mitkä laaja-alaisen
osaamisen tavoitteet toteutuvat.
Kouluaste: yläkoulu
Luokkataso: 7-9
Kesto: kouluviikko, koko luokan tunnit
n. 20h

Toisena lukuvuonna korostetaan terveellisen ravinnon merkitystä osana
hyvinvointia. Oppilaille on tehty alkukysely, jossa verrataan eri maiden
oppilaiden ravintotottumuksia vko 39,
liite). Tästä jatketaan opettajien ja oppilaiden yhteissuunnittelun kautta eri
luokka-asteilla terveisiin elämäntapoihin ja hyvinvointiin liittyviin sopiviin
teemoihin yhdistäen kaikissa oppiaineissa. Oppilaat tekevät projektityön,
johon he kokoavat itsensä tärkeäksi
kokemia, terveisiin elämäntapoihin ja

Lähtökohdat
1. Terveellinen ravinto ja
terveet elämäntavat
(7. luokat)
-

mitä tarkoitetaan
terveellisellä ravinnolla
maitotuotteet
hedelmät ja vihannekset
viljatuotteet
minäkuva ja omat valinnat
terveet elämän aakkoset
kaverisuhteet

Arvioinnin toteuttaminen
- oppilailla Itsearviointi/ryhmän
arviointi
- opettajilla aineryhmien ja luokka-asteiden välinen arviointi teemaviikon jälkeen
- kehittämisideat hyödynnetään, kun
tehdään koulukohtaisia ops 2016
suunnitelmia keväällä 2016

2. Liikunta ja aktiivisuus
(8. luokat)
-

-

tutkimusten mukaan nuoret liikkuvat liian vähän
osatavoitteena aluksi välituntili
kunnan lisääminen, tunti päivässä
lisää liikuntaa
ulkovälitunti ja välituntiaktiviteetit
sekä istumisen tauottaminen
oppitunneilla
luokkien osallisuuden lisääminen
ja yhteisöllisyyden lisääminen
koulussa
ratkaistava pedagoginen ongelma
ja haaste: kuinka saada oppilaat
itse suunnittelemaan koulussa
toimintaa oppitunneilla ja välitunneilla
vapaa-ajan liikkumisen mahdollisuudet

3. Hyvinvointi meillä ja
muualla (9. luokat)
-

-

mitä tarkoitetaan hyvinvoinnilla?
millainen ilmiö hyvinvointi on?
henkinen hyvinvointi?
mitä hyvinvoiva ihminen tarvitsee?
tutkitaan, millaiselta hyvinvointi
näyttää meillä ja eri puolilla maailmaa
ongelmat meillä ja muualla
maahanmuutto
kulttuurien väliset ongelmat

Oppimistavoitteet
Oppilaat toimivat tutkimusongelmansa ratkaisijoina ja etsivät itse tarvitsemaansa tietoa.
Oppilaat osallistuvat koko oppimisprosessin suunnitteluun, toteuttamiseen ja arviointiin
Opettajat tiivistävät yhteistyötä yli oppiainerajojen.
Oppimisen tavoitteet:
- oppilas on aktiivinen toimija ja
osallistuja
- oppilas oppii arvioimaan toiminnan toteutusta ja vaikutuksia
- oppilas tutkii ilmiötä
- opettajat toimivat ohjaajina

Valmistelut ennen toteutusta
Opettajat ovat saaneet koulutusta
monialaisten osaamiskokonaisuuksien suunnitteluun. Lisäksi opettajat
ovat kokoontuneet ensin aineryhmittäin pohtimaan luokka-asteille sopivia
aihealueita, joissa yhdistyy teeman
kautta useampia oppiaineita. Tämän
jälkeen ideat on koottu excel-taulukoiksi (ks. liite), joita opettajat käsittelevät luokka-astetiimeissä.

Tietotekniset välineet
Toteutukseen tarvitaan yhteistyötä ja
välineitä, dvd- editointia jne., toteutustapa on vapaa

Aikataulu ja
työskentelyvaiheet
1. ke 30.9. yhteinen käynnistys: rehtori tekee suunnittelupohjan opettajille, kerrataan laaja-alaisen osaamisen
L1-L7 tavoitteet
2. aineryhmät jatkavat suunnittelua
30.9.-21.10.
3. suunnittelu LV-tunti ma 26.10.
klo 10-12: tietopaketti ja ohjeistus
(L1-L7)
4. heterogeeniset työryhmät 3-4
jäsentä (LV jakaa)
5. ryhmä tekee oman suunnitelman
(ongelman etsiminen)
6. valmiit esitykset ja arviointi
LV-tunneilla pe 30.10. klo 10-12

Tuotokset
-

kuvitettu posteri, lehtiartikkeli, käsikirjoitettu pienoisnäytelmä, videoitu esitys (DVD) haastattelu, kysely, kilpailu, tietovisa, väittely tms.

Kokemukset ja
parannusehdotukset
Oppilaat ja opettajat arvioivat teemaviikon opiskelun onnistumista kyselyllä. Tulokset esitetään Tredukassa la
7.11.

Linkkejä ja lähteitä
- liikkuva koulu www.emakoski.fi
- Erasmus-hanke www.emakoski.fi
- http://cimo.fi/cimo_asiantuntijana/
blogi/blogiarkisto/101/0/suomalainen_koulu_liikkuu_ja_kansainvalistyy
- http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-44-9740-7

Laaja-alaisen
osaamisen alueet
L1
L2
L3
L4
L5
L6
L7

Ajattelu ja oppimaan
oppiminen
Kulttuurinen osaaminen,
vuorovaikutus ja ilmaisu
Itsestä huolehtiminen ja
arjen taidot
Monilukutaito
Tieto- ja viestintätekninen
osaaminen
Työelämätaidot ja yrittäjyys
Osallistuminen,
vaikuttaminen ja kestävän
tulevaisuuden rakentuminen

http://radio.uta.fi/emakosken-koulu-luopui-viikoksi-oppiainerajoista

