Laaja-alainen
osaaminen

Ajattelu ja
oppiminen

Osallistuminen
ja vaikuttaminen

Työelämätaidot ja
yrittäjyys

Itsestä
huolehtiminen
ja arjen taidot

Ihmisenä ja
kansalaisena
kasvaminen

Turun kaupungin opetussuunnitelma

Kulttuurinen
osaaminen,
vuorovaikutus
ja ilmaisu

9. luokka
• opiskellaan taas yhteiskuntaoppia
• valinnaisten aineiden tarjonta
on määrältään sama kuin
8. luokalla
• 30 h/vko

Monilukutaito
Tieto- ja
viestintäteknologinen
osaaminen

Opetussuunnitelma ohjaa
koulun toimintaa
Kouluissa annettava opetus perustuu valtakunnallisiin
opetussuunnitelman perusteisiin ja kaupungin
opetussuunnitelmaan.
Turun kaupungin koulut noudattavat koulukohtaista
opetussuunnitelmaa, josta selviää:

Tiedän mitä osaan!

7.-9. luokka: Yhteisön jäsenenä kasvaminen
8. luokka

7. luokka

6. luokka

• opiskellaan viimeistä vuotta historiaa
ja musiikkia yhteisenä oppiaineena
• valinnaisia aineita yhteensä 5 h/vko,
joista yksi voi olla B2-kieli
• 29 h/vko

• ympäristöopin tilalle tulevat biologia, maantieto,
fysiikka, kemia ja terveystieto
• uusina oppiaineina kotitalous ja oppilaanohjaus
• opiskellaan historiaa, mutta ei yhteiskuntaoppia
• yhteisinä oppiaineina päättyvät kotitalous,
kuvataide ja käsityö
• 29 h/vko

• B1-kieli alkaa
• opiskellaan sekä historiaa että
yhteiskuntaoppia
• valinnaista ainetta 1 h/vko
• 25 h/vko

• koulun kasvatus- ja opetustyön tavoitteet
• mitä koulussa opiskellaan
• miten opiskelua voidaan tukea
• miten tuntimäärät jaetaan eri luokka-asteilla
www.turku.fi/perusopetus/ops

• kannustava vuorovaikutus
• oppilaan aktiivinen osallisuus
• oman oppimisen arviointi
• myönteiset tunnekokemukset ja oppimisen ilo
• laaja-alaisen osaamisen vahvistaminen

Missä mennään?

Laajennettu
arviointikeskustelu

Oppilaan arvostelusta
oppimisen arviointiin

Turussa oppilaille tarjotaan valtakunnallisen minimituntimäärän lisäksi yhteensä kolme lisäviikkotuntia luokilla
1–6 ja yksi lisäviikkotunti jollakin luokalla 7–9. Eri oppiaineiden yhteistyönä toteutetaan vähintään kaksi monialaista oppimiskokonaisuutta vuodessa.

Laajennettu
arviointikeskustelu

3.-6. luokka: Oppijana kehittyminen

Opetuksessa keskeistä

• arvioinnin kohteina oppiminen, työskentely ja
käyttäytyminen
• edistymistä verrataan ennalta määriteltyihin ja
oppilaiden tiedossa oleviin tavoitteisiin
• oppilaita ei verrata toisiinsa
• arviointi sanallisesti luokilla 1–4 ja numeerisesti
luokilla 5–9
• yhteiset arviointi- ja kehityskeskustelut oppilaan,
huoltajan ja opettajan kanssa
• arviointi on rohkaisevaa, keskustelevaa, ohjaavaa ja
kannustavaa

PERUSKOULU LOPPUU.

Missä mennään?

1.-2. luokka: Koululaiseksi kasvaminen
1.-2. luokka

3. luokka

4. luokka

5. luokka

• äidinkieltä ja kirjallisuutta, matematiikkaa,
uskontoa tai elämänkatsomustietoa,
ympäristöoppia, musiikkia, kuvataidetta,
käsityötä ja liikuntaa
• 19 h/vko

• ensimmäinen vieras kieli alkaa
• valinnaiseksi aineeksi valitaan
2 viikkotuntia taide- ja taitoainetta
• 22 h/vko

• lisäksi yksi tunti viikossa
yhteiskuntaoppia
• valinnaista ainetta 1 h/vko
• vapaaehtoisena A2-kieli
• 24 h/vko

• uutena oppiaineena historia
• valinnaista ainetta 1 h/vko
• 25 h/vko

