Aarnivalkean koulun opetussuunitelmamuutokset 1.8.2018-

LIITE 1

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta päätti 9.4.18 ylimääräisessä kokouksessaan, että varhennettu kieli aloitetaan kaikissa Espoon kouluissa 2.luokalta.
MUUTOS Aarnivalkean koulun ops:n
Lisätään /muutetaan tuntijakoon
•

A1-kieli 1 tunti varhennettua kieltä toiselle luokalle (joko ra tai en)

Jolloin
•

Yksi Espoo - tunti otetaan käyttöön 2.luokalla johonkin oppiaineeseen tai yhdistettyyn aiheeseen

ESPOO-TUNNIT määritelmä
”Espoon omia tunteja (3vvh) vuosiluokilla 1-3 voidaan käyttää koulun määrittelemällä tavalla edistämään jonkin oppiaineen opetuksen tavoitteiden
saavuttamista. Arviointi toteutetaan osana oppiaineen arviointia.”

EHDOTUS
•

Käytetään kakkosluokan Arvokas -tuntina ja/tai oppilaan ohjauksena tarpeen mukaan.

Opettajan kokouksen päätös 17.4.18
•

Opetussuunnitelmaan tarjottava Espoo -tunti 2. -vuosiluokalle käytetään oppilaanohjaukseen.

PÄÄTÖS 2.5.2018
•

Opetussuunnitelmaan tarjottava Espoo -tunti 2. -vuosiluokalle käytetään oppilaanohjaukseen. Painopisteenä sosiaalisten taitojen kehittäminen.

Muutokset ja tarkennukset koskevat 1.8.2018- kohtia
12.1 taulukossa kohdassa Taide- ja taitoaineiden valinnaiset tunnit, näkyy yhden Espoo -tunnin muutos oppilaanohjaukseen
ja samassa taulukossa näkyy sinapin värisellä pohjalla opetuslautakunnan 9.4.2018 päättämä yhden vuosiviikkotunnin
mittainen A1 -kielen varhennus taulukossa.
12.2 Valinnaiset aineet, Espoo-tuntien käyttö Aarnivalkean koulussa
13.4.12 Oppilaanohjaus vuosiluokilla 1-2, Aarnivalkean koulun omat tavoitteet
13.4.3 Vieraat kielet Aarnivalkean koulun ops säilytetään ennallaan.

Aarnivalkean koulun johtokunnan hyväksymät (hyväksymispäivämäärät) koulun opetussuunnitelman liitteet
päivitetään Fronteriin
Oppilashuoltosuunnitelma 18.2.2017
Kasvatuskeskustelut ja kurinpidollisten keinojen käyttö, lisätään päiväys 1.6.2016
Tasa-arvosuunnitelma- ja yhdenvertaisuussuunnitelma 21.1.2018

Aarnivalkean koulun opetussuunnitelma muutokset 1.8.201812.2 Valinnaiset aineet
Espoo-tunnit
Espoon omat tunnit sijoitetaan alkuopetuksessa 1.-luokalla varhennettuun kieleen eli englannin tai ranskan opiskeluun. 3.luokalla Espoo-tunti käytetään oppilaanohjaukseen.
Oppilaanohjauksen tuntien tavoitteet on määritelty tarkemmin oppiaineen opetussuunnitelmassa (ks. oppilaanohjaus). Kukin opettaja valitsee painotukset oman luokkansa
tarpeita vastaavaksi (esim. oppimaan oppimisen taidot, tunnetaidot, vahvuudet tms.) ks. Tuntijaon täsmennys luku 12.1 (keltainen väri).
12.1 Taide- ja taitoaineiden valinnaiset tunnit
Aarnivalkean koulun OPS
Taide- ja taitoaineiden valinnaiset tunnit on sijoiteltu eri vuosiluokille alla olevan tuntijakotäsmennyksen mukaisesti (vihreällä merkityt).
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1.8.2018LISÄYS KOHTAAN
13.4.12 OPPILAANOHJAUS
Oppilaanohjaus vuosiluokilla 1-2
Espoon OPS
Oppilaanohjaus vuosiluokilla 1–2
Tuodaan esille alakoulussa tehtyjen oppiainevalintojen kuten kielten ja painotetun opetuksen valintojen merkitys, kun siirrytään yläkouluun.
Koulukohtaisesti täsmennetään, mitkä ohjauksen tavoitteet asetetaan millekin vuosiluokalle. Käytänteet ja työnjako kirjataan lukuvuosisuunnitelman
liitteenä olevaan ohjaussuunnitelmaan.
Lisäys ehdotus 1.8.2018Aarnivalkean koulun OPS
Oppilaanohjaus toteutuu pääasiassa eri oppiaineiden opetuksen ja koulun muun toiminnan yhteydessä. Lisäksi koulussamme on varattu yksi
vuosiviikkotunti oppilaanohjaukselle 2.luokalla. Koulussamme oppilaanohjauksen tavoitteet 2. vuosiluokalla ovat:
- tukea omantoiminnanohjausta
- tukea tunnetaitojen, sosiaalisten taitojen ja ryhmässä toimimisen taitojen kehittymistä
- ohjata tunnistamaan ja arvostamaan omia ja toisten vahvuuksia
- vahvistaa oppilaan myönteistä kuvaa itsestään oppijana ja ryhmän jäsenenä
- tukea koululaisena kasvamista sekä opiskelutaitojen kehittymistä
- ohjata ottamaan vastuuta omasta oppimisestaan, opiskelutehtävistä ja tarvikkeista sekä oppimisympäristöistä
- tukea taitoa asettaa itselleen tavoitteita ja arvioida niiden saavuttamista
- ohjataan tutustumaan luokassa ja koulussa vaikuttamiseen sekä vastuun ottamiseen yhteisistä asioista
- tutustutaan erilaisiin oppimisstrategioihin
- harjoitellaan tiedonhallintataitoja

Sisällöt valitaan kulloinkin ajankohtaisista teemoista. Painopisteenä on sosiaalisten taitojen kehittäminen.

EI MUUTOKSIA kohtaan
Oppiaineet
13.4.3 VIERAAT KIELET
Vieras kieli, A-oppimäärä, varhennettu kieltenopetus

Aarnivalkean koulun OPS
Koulussamme annetaan englannin ja ranskan varhennettua kieltenopetusta vuosiluokilla 1. ja 2.

