
Opintojen arviointi
- Töölön yhteiskoulussa oppitunnit on jaettu viiteen jaksoon

- yksi vuosiviikkotunti vastaa viittä oppituntia viikossa yhden jakson aikana 
- “kurssi” tarkoittaa yhden vuosiviikkotunnin kokonaisuutta - voi olla myös jaettu kahteen jaksoon

- Kukin kurssi arvioidaan sen päättyessä
- kurssien arvioitavat tavoitteet esitellään paikallisessa opetussuunnitelmassa TYKin kotisivuilla
- painotusaineissa on omat paikalliset oppimistavoitteensa, joilla on merkitystä kurssiarvioinnissa

- Aineenopettaja esittelee kurssin arvioitavat osat suullisesti/ Wilmassa

- 9. luokan lopussa kunkin aineen opettaja laatii päättöarvioinnin
- poikkeuksina historia ja kuvataide, jotka arvioidaan oppimäärän päättyessä 8. luokalla

- Päättöarvosana ei ole kurssiarvosanojen keskiarvo, vaan arvio oppilaan osaamisesta verrattuna 
valtakunnallisiin kriteereihin

- 7. luokan näytöillä voi olla merkitystä päättöarvioinnin kannalta
- joissain oppiaineissa osaaminen kumuloituu enemmän kuin toisissa 
- aineissa, joissa osaaminen kumuloituu, päättövaiheen näyttö painottuu
- myös painotusaineiden päättöarvosana määräytyy valtakunnallisten kriteereiden mukaan
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Arvioinnin kohteet kurssi- ja päättöarvioinnissa

Tiedot Taidot Työskentely



Tietojen ja taitojen arviointi
- Oppimisen tavoitteena olevat tiedot ja taidot nimetään opetussuunnitelmassa

- Myös ns. lukuaineissa arvioidaan taitoja: esimerkiksi historiassa lähteiden tulkinnan 
taitoa, matematiikassa kuvaajien tulkinnan taitoa ja biologiassa tutkimuksen 
suunnittelun taitoa

- Tiedot ja taidot lomittuvat keskenään
- esitetään valtakunnallisissa arviointikriteereissä yhtenä kokonaisuutena
- opetushallitus on laatinut kriteerit tietojen ja taitojen arviointiin arvosanoille 5, 7, 8 ja 9
- kriteerit on otettu käyttöön 1.8.2021

- Arvioinnissa käytetään monipuolisia menetelmiä
- opettajan suorittaman arvioinnin lisäksi voidaan käyttää itse- ja vertaisarviointia
- lopputuloksen lisäksi arvioidaan prosessia ja etenemistä
- perinteisten yksilökokeiden lisäksi arvioinnissa käytetään pari- ja ryhmäkokeita sekä erilaisia suullisia ja kirjallisia tuotoksia
- opettajan tai vertaisryhmän kannustava palaute on osa formatiivista eli ohjaavaa arviointia
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Työskentelyn arviointi
- Työskentelytaidot arvioidaan osana oppiaineen arvosanaa

- työskentely itsenäisesti ja ryhmässä
- oman työskentelyn suunnittelu ja arviointi
- palautteen antaminen ja vastaanottaminen
- vastuullisuus ja yritteliäisyys
- rakentava vuorovaikutus

- Työskentelytaidot kehittyvät koko yläkoulun ajan

- Käyttäytyminen arvioidaan erikseen
- käyttäytymisen arviointi perustuu koulun toimintatapoihin ja järjestyssääntöihin
- käyttäytymisestä saa erillisen arvosanan
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