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Valtuustoaloite / Venäjä valinnaiseksi oppiaineeksi

KAUPVALT 20.01.2011  § 10
	

	Kaupunginvaltuustolle luettiin Keskustan valtuustoryhmän (Minna Sarvijärvi ym.) allekirjoittama seuraava aloite:

	"Keskustan valtuustoryhmä esittää, että kaikilla Ylöjärven yläkouluilla olisi mahdollisuus valita venäjän kieli valinnaiseksi oppiaineeksi ja että kaikki halukkaat venäjänkielen valinneet pääsisivät aloittamaan kieliopintonsa. Jos ryhmää ei vähäisen osallistujamäärän vuoksi synny omalle koululle, keskustan valtuustoryhmä edellyttää, että yläkoulut tekevät yhteistyötä edes yhden ryhmän perustamiseksi Ylöjärven kaupungissa.

	Venäjä on tulevaisuuden kieli. Monet matkailu- ja palvelualan yritykset arvostavat venäjänkielen taitoa, vaikka venäjästä hallitsisi vain perusteet.

	Ylöjärvellä 20. tammikuuta 2011

	Keskustan valtuustoryhmä."

Päätös 	Kaupunginvaltuusto päätti lähettää em. valtuustoaloitteen kaupunginhallituksen valmisteltavaksi. 
 	-----



KAUPHALL 31.01.2011  § 49
	

Kaupunginjohtaja ehdottaa: 
	Kaupunginhallitus päättää lähettää valtuustoaloitteen koulutuslautakunnalle lausuntoa varten.

Päätös 	Hyväksyttiin. 
 	-----

KOULTK  § 41	

Sivistystoimenjohtaja Hannu Kuusela: 

Ylöjärven kaupungin koulupoliittinen ohjelma
	Ylöjärven kaupungin koulupoliittisessa ohjelmassa, jonka kaupunginvaltuusto hyväksyi 9.9.2010 § 81, on päätetty koulujen kieliohjelmasta seuraavaa:

3.3 Kieliohjelma
	Ylöjärvellä opetetaan 3. luokalla alkavana vieraana kielenä englantia.  4. luokalla oppilas voi aloittaa valinnaisen ja vapaaehtoisen vieraan kielen eli ns. A2-kielen opiskelun. Vaihtoehtoina ovat: saksa, ranska, ruotsi ja venäjä.

	Mikäli oppilas ei valitse 4. luokalla vapaaehtoista A2-kieltä, toteutuu kielten opiskelu perusopetuksessa seuraavasti:
	3. luokalla alkaa englannin kielen opiskelu luokilla 3.- 6. ei opiskella muita vieraita kieliä
	7. luokalla ohjelmaan tulee toinen kotimainen kieli eli ruotsi
	8. luokalla on mahdollista valita valinnaisena kielenä saksa, ranska, espanja, venäjä tai latina.

	Mikäli oppilas valitsee 4. luokalla vapaaehtoisen A2-kielen, toteutuu kielten opiskelu perusopetuksessa seuraavasti:

	3. luokalla alkaa englannin kielen opiskelu
	4. luokalla alkaa valinnaisen ja vapaaehtoisen A2-kielen opiskelu
	7. luokalla alkaa ruotsin kielen opiskelu (jos se ei ole ollut jo A2-kielenä)
	8. luokalla on mahdollista valita valinnaisena kielenä saksa, ranska, espanja, venäjä tai latina

	Opetusryhmän muodostamisen alaraja valinnaiseen A2-kieleen on 12 oppilasta.

	A2-kielen perusteella oppilas voi hakeutua myös muuhun kuin hänelle osoitettuun lähikouluun, jos ryhmä syntyy toiselle koululle. Ylöjärven kaupunki ei tässä tilanteessa järjestä oppilaalle koulukuljetusta. Koulumatkoista aiheutuvia kuluja kaupunki voi kuitenkin korvata huoltajille enintään julkisten kulkuneuvojen käytöstä aiheutuvien kustannusten mukaan.

Koulutuslautakunnan päätös 27.4.2010 § 34
	Koulutuslautakunta on päättänyt 27.4.2010 § 34, että espanjan kieli lisätään valinnaisten B2-kielten valikoimaan 1.8.2010 alkaen. Opetuksen järjestämisen edellytyksenä on opetusryhmän 12 oppilaan alaraja.

Nuorisoedustajiston lausunto
	Nuorisoedustajisto on käsitellyt toukokuun 2011 aikana keskinäisenä vuoropuheluna sosiaalisessa mediassa Keskustan valtuustoryhmän aloitetta koskien mahdollisuutta venäjän kielen opiskeluun valinnaisena oppiaineena.

	Edustajiston mielestä mahdollisuus opiskella venäjän kieltä yläasteella olisi kullan arvoinen, sillä venäjä tulee olemaan tulevaisuudessa lähes yhtä tärkeä kieli kuin ruotsi ja englanti, etenkin Itä-Suomessa. 

	Nykytilanne on se, että venäjän opiskelu aloitetaan usein vasta lukiossa. Tällöin on erittäin vaikeaa saada lukion aikana kovinkaan vankkaa osaamista venäjän kielestä. Jos opiskelu olisi mahdollista aloittaa jo yläasteella, muuttuisi vahvan kielitaidon saavuttaminen huomattavasti helpommaksi.

	Paras tilanne olisi se, että venäjän kielen opetusta tarjottaisiin kaikilla kouluilla tasapuolisesti. Jos joitakin kouluja jätetään ulkopuolelle, se asettaa nuoret eriarvoiseen asemaan, jota ei saisi tapahtua. Vaikka kaikilla kouluilla ei välttämättä olisi riittävästi halukkaita venäjän opiskeluun, olisi hyvä jos voitaisiin mahdollisesti rakentaa useamman koulun yhteisiä ryhmiä. Tällöin venäjää ei vain tarjota vaan sitä pääsee myös opiskelemaan.

Seloste	Ylöjärven kaupungin perusopetuksen kieliohjelman mukaan venäjän opiskelu on jo nyt mahdollista kaikilla yläkouluilla 8. luokalta alkaen valinnaisena B2-kielenä. Opetuksen järjestämisen edellytyksenä on kuitenkin espanjan opiskelun tapaan 12 oppilaan alaraja. Yläkoulut tekevät yhteistyötä yhteisen ryhmän muodostamiseksi. Kysyntää ei venäjän kielen opiskeluun ole kuitenkaan viime vuosina ollut riittävästi. Yläkoulujen yhteisen valinnaisaineryhmän muodostuminen edellyttää käytännössä sitä, että kyseiset oppilaat vaihtavat koulua. Ylöjärven kaupunki ei järjestä, eikä vastaa mahdollisista koulukuljetuksista, mitkä aiheutuvat yläkoulun valinnaisaineiden opiskelusta jossakin muussa kuin oppilaan omassa lähikoulussa.
	
Lisätiedot 	Hannu Kuusela, p. 050 437 1372, hannu.kuusela@ylojarvi.fi

Sivistystoimenjohtaja ehdottaa: 	 
	Koulutuslautakunta päättää vastata valtuustoaloitteeseen yllä olevan selosteen mukaisesti.

Päätös	Hyväksyttiin. 
	----- 

KAUPHALL 06.06.2011  § 256
	

Kaupunginjohtaja ehdottaa: 
	Kaupunginhallitus päättää lähettää koulutuslautakunnan lausunnon kaupunginvaltuustolle vastauksena aloitteeseen.

Päätös 	Hyväksyttiin. 
 	-----

KAUPVALT  § 61	

Seloste	Kaupunginhallitus lähetätä koulutuslautakunnan lausunnon kaupunginvaltuustolle vastauksena aloitteeseen.

Päätös 	Kaupunginvaltuusto toteaa saaneensa lausunnon tiedoksi vastauksena aloitteeseen.
	-----




