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"Teemaopinnot ovat eri tiedonaloja yhdistäviä
opintoja. Ne eheyttävät opetusta ja kehittävät
opiskelijoiden taitoja hahmottaa ja ymmärtää
yksittäistä oppiainetta laajempia kokonaisuuksia. "

5.22 Teemaopinnot5.22 Teemaopinnot

"Teemaopintojen keskeisenä tehtävänä on tarjota
mahdollisuuksia usean eri oppiaineen tietojen ja
taitojen yhdistämiseen ja soveltamiseen. "
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Teemaopintojen tavoitteena on, että

opiskelija rohkaistuu etsimään eri tieteen- ja
taiteenalojen keskeisten käsitteiden ja
näkökulmien välisiä yhteyksiä ja muodostaa niiden
pohjalta kokonaisuuksia �
hahmottaa ongelmia, ilmiöitä tai kysymyksiä sekä
innostuu etsimään niihin ratkaisuja yksin ja
yhteistyössä muiden kanssa

5.22 Teemaopinnot5.22 Teemaopinnot



4

 

hyödyntää eri aloilta hankkimiaan tietoja ja taitoja
hakee informaatiota eri lähteistä ja arvioi
tietolähteiden luotettavuutta
soveltaa osaamistaan ja kehittää tieto- ja
viestintäteknologisia taitojaan käytännön
toiminnassa
työskentelee tavoitteellisesti ja toimii rakentavasti
ryhmän jäsenenä

5.22 Teemaopinnot5.22 Teemaopinnot
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Monitieteinen ajattelu (TO1)Monitieteinen ajattelu (TO1)

TTutkiva työskentely teknologialla (TO2) utkiva työskentely teknologialla (TO2) 

Osaaminen arjessa (TO3)Osaaminen arjessa (TO3)

Tavoitteet
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Kurssin tavoitteena on tarjota tilaisuuksia ajattelun taitojen
kehittämiseen laajaalaisesti ja oppiainerajat ylittävästi. Opiskelijat
oppivat hahmottamaan eri tieteen- ja taiteenalojen välisiä yhteyksiä
sekä niiden keskeisten periaatteiden ja käsitteiden vuorovaikutusta
yhtä tiedonalaa laajemmissa kokonaisuuksissa. Kurssin aikana
opiskelijat kehittävät kriittistä ja luovaa ajatteluaan itsenäisesti ja
yhteistoiminnassa muiden kanssa. He analysoivat ja arvioivat erilaisia
käsitejärjestelmiä ja näkökulmia ja käyttävät niitä johtopäätösten ja
ratkaisujen tekemiseen. Kurssin keskeiset sisällöt valitaan vähintään
kahdesta eri oppiaineesta tai aihekokonaisuudesta.

Monitieteinen ajattelu (TO1)Monitieteinen ajattelu (TO1)
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Tieto- ja viestintäteknologian kurssin tavoitteena on, että opiskelija
suunnittelee, toteuttaa ja esittää yksin tai yhteistyössä muiden
opiskelijoiden kanssa johonkin ilmiöön tai aihepiiriin liittyvän
dokumentoidun projektin, tutkielman, keksinnön tai muun tuotoksen.
Samalla hän kehittää osaamistaan tieto- ja viestintäteknologiassa.
Lisäksi tavoitteena on, että opiskelija saa tilaisuuksia oppiainerajat
ylittävään työskentelyyn ja yhteistyöhön. Kurssin keskeisillä sisällöillä
on yhteys kahden tai useamman eri oppiaineen tietoihin ja taitoihin
sekä aihekokonaisuuksiin.

TTutkiva työskentely teknologialla (TO2) utkiva työskentely teknologialla (TO2) 
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Vapaaehtoistoiminnan, työelämän, liikennekasvatuksen tai
kansainvälisen toiminnan kurssilla opiskelija saa tilaisuuksia tietojensa
ja taitojensa soveltamiseen käytännön työtehtävissä ja tilanteissa.
Tarkoituksena on vahvistaa opiskelijoiden koulussa hankkiman
osaamisen ja arkielämän välistä yhteyttä. Kurssin tavoitteena on, että
opiskelija oppii ymmärtämään yhteiskunnan toimintaperiaatteita ja
kehittää työelämässä tarvittavaa osaamista koulun ulkopuolisissa
toimintaympäristöissä. Hän saa mahdollisuuksien mukaan tilaisuuksia
osaamisensa syventämiseen myös kansainvälisessä yhteistyössä.
Opiskelijalle voidaan lukea hyväksi kokonaan tai osin kurssin
tavoitteiden ja sisältöjen mukainen muualla hankittu osaaminen.

Osaaminen arjessa (TO3)Osaaminen arjessa (TO3)
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Matematiikan opettajaopiskelijoiden
ajatuksia Helsingin yliopiston matematiikan

laitoksen lukiomatematiikka - kurssilta
lukuvuonna 2014 - 2015.
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Monitieteinen ajattelu (TO1)Monitieteinen ajattelu (TO1)

Tieteiden kohtaaminen historiassa

      esim. Englannissa bakteerien leviäminen

      esim. Matematiikka, Biologia, Historia

Terveys lukuina 

      esim. Matematiikka, liikunta, terveystieto biologia

 

 

Ajatuksia teemaopinnoistaAjatuksia teemaopinnoista
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Monitieteinen ajattelu (TO1)Monitieteinen ajattelu (TO1)

Geometria taiteessa

      esim. matematiikka, kuvataide

Tieteellisen maailmankuvan historia

      esim. filosofia matematiikka, fysiikka, kemia, ....
Pseudotieteet

      esim. matematiikka, fysiikka, äidinkieli 

Ajatuksia teemaopinnoistaAjatuksia teemaopinnoista
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Monitieteinen ajattelu (TO1)Monitieteinen ajattelu (TO1)

Kriittinen lukutaito / tieteen popularisointi

        esim. äidinkieli, matematiikka, luonnontieteet

Tuotekehittely / tuotesuunnittelu / yrittäjyys

        esim. Innolukio, Tutki-kokeile-kehitä-kilpailu, robotiikka 

 

Ajatuksia teemaopinnoistaAjatuksia teemaopinnoista
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Ilmiöpohjaista työskentelyä teknologialla (TO2)Ilmiöpohjaista työskentelyä teknologialla (TO2)

Kokeellisuus luonnontieteissä

        luonnontieteet, matematiikka, tvt

Science fair?

Sosiaalinen tutkimus

        Psykologia, matematiikka, ....

Reverse engineering 

Innovointi-kurssi 

Ajatuksia teemaopinnoistaAjatuksia teemaopinnoista
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Osaaminen arjessa (TO3)Osaaminen arjessa (TO3)

Vertaisoppiminen matematiikassa

Läksypaja / läksytutor / tiede-tutor 

Liikenneturvallisuus

       fysiikka, matematiikka

Talousmatematiikka 2

Ajatuksia teemaopinnoistaAjatuksia teemaopinnoista


