Jyväskylän
steinerkoulu

WILHELM SCHILDTIN KATU 2
40720 JYVÄSKYLÄ
• Perustettu 1983
• Yksityiskoulu, valtionavun piirissä
• Opetus valtakunnallisen opetussuunnitelman mukaista
•

Erityistehtävä steinerpedagogiikka

• Opetus maksutonta, ei lukukausimaksuja
• Koulun ylläpitäjä on kannatusyhdistys
• Esiopetusta kahdessa steinerpäiväkodissa, Tähtitarhassa ja Pikku-Otavassa
• Perusopetusta luokilla 1-9

• 2 vierasta kieltä esiopetuksesta lähtien
• Taide- ja taitoaineet mukana läpi koko perusopetuksen
• Luontoretkiä ja –liikuntaa
• Esiintymisen iloa kouluvuoden juhlissa, myös teamsina mm. joulujuhla
• Ilmiöpohjaista opetusta
• Iltapäivätoimintaa koulun jälkeen Sateenkaaressa
• Oppilaspaikkaa voi tiedustella rehtorilta 044 7635700

ILMOITTAUTUMINEN MEIDÄN KOULUUN
• Ensimmäiselle luokalle ilmoittaudutaan 4.2.2021 mennessä
• Elokuussa 2021 koulun aloittavat vuonna 2014 syntyneet lapset

• Jyväskylässä ensimmäisen luokan aloittaa noin 1550 lasta. Ensimmäiselle
luokalle ilmoittaudutaan sähköisellä lomakkeella 4.2.2021 mennessä
osoitteessa https://jyvaskyla.inschool.fi/
• Jyväskylän steinerkouluun ilmoittaudutaan saman nettilinkin kautta
• Ilmoittautuminen myös koulumme nettisivun kautta
www.jklsteinerkoulu.fi

KIELTENOPETUS
JYVÄSKYLÄN STEINERKOULUSSA
• Alkaa jo esikoulussa, jossa opiskellaan englantia ja saksaa
• Kaksi vierasta kieltä 1. luokasta lähtien (englanti ja saksa)
• Pitkä kokemus varhaisesta kieltenopetuksesta: opetus on toiminnallista, lapsen
ikäkaudelle sopivaa. Paljon lauluja, runoja, leikkejä. Siirtyminen kirjoittamiseen ja
lukemiseen vähitellen.
• A1-kielenä opiskellaan englantia
• Saksan opiskelu mahdollista A2- kielenä läpi koko perusopetuksen
• Ruotsin opiskelu alkaa 5. luokalla
• Mahdollisuus valinnaisen vieraan kielen opiskeluun yläkoulussa

LUOKANOPETUS
• Arvot jatkuvat samanlaisena kuin esikoulussa

• Ikäkausiajattelun painotusalueet: 0-7 v. tahdon kasvatus, 7-14v. tunteen kasvun tukeminen ja 1421v. ajattelun kasvun tukeminen
• Tarinallisuus, runot, laulut, lapsi tarvitsee tarinoita
•

Yksityiskohdat tulevat opetukseen myöhemmin

• Ei oppikirjoja
•

Vihkot luodaan itse

• Taiteellisuus läpi opetuksen
• Toiminnallisuus opetuksessa
• Laadukkaat materiaalit opetuksessa
• Mehiläisvahaliidut, suurempia linjoja aluksi
• Puuhuilu
•
•

Opettelu alkaa 1. luokalta
Huilupussi tehdään itse

• Muotopiirustus
•

Mm. matematiikan ja äidinkielen asioita

• Jaksoaineopetus

SATEENKAARI
ILTAPÄIVÄTOIMINTA

• Iltapäivätoiminta 1. ja 2. –luokkalaisille

• Mahdollisuus 12 pvä tai 24 pvä
• Hakeminen nettisivujen kautta, www.jklsteinerkoulu.fi

• Yhtenevä kokonaisuus koulun kanssa
• Turvallinen ja kodinomainen ilmapiiri, yhdessäolo, kaveri- ja tunnetaitojen
tukeminen sekä lasten osallisuus toimintaan.
• Aloitus yhdessä, aloituspiiri
• Runot, kuulumiset

•
•
•
•
•

Välipala
Mahdollisuus tehdä läksyt iltapäivän aikana
Pääpaino vapaalla leikillä, myös ohjattua toimintaa ja ulkoilua.
Loppupäivästä ulkoilua klo 17.00 saakka
Osa Jyväskylän kaupungin jälkkäritoimintaa. Toimintamaksu 130e/kk, osaaikaisille 90e/kk. Maksu sisältää toiminnan, välipalan ja tapaturmavakuutuksen.
Mahdollisuus kaupungin maksualennuksiin ja –vapautuksiin.

