Mainingin koulu
Johtokunta

LISÄYKSET MAININGIN KOULUN OPETUSSUUNNITELMAAN 4.6.2019
Liite 2: Lisäykset yleiseen osaan
Luku 5.4.:
Mainingin koulun arviointiyksikön oppilaat opiskelevat jokainen oman koulunsa laatiman henkilökohtaisen
oppimissuunnitelman mukaisesti ryhmässä, jossa oppilaita voi olla vuosiluokilta 7-9. Oppilasta opetetaaan ja
ohjataan yksilöllisesti. Kaikki ryhmässä kulloinkin opiskelevat oppilaat osallistuvat viikottain yhteisille elämäntaitoja oppimaan oppiminen -tunneille. Näillä tunneilla oppilaita saattaa tilanteesta riippuen olla luokilta 7-9.
Mainingin koulun Poijupuiston yksikön erityisen tuen oppilaat opiskelevat oppimisen ja kasvatuksen suhteen
tarkoituksenmukaisissa ryhmissä. Tällöin ryhmässä voi olla oppilaita 7.- 9.luokalta samanaikaisesti. Opiskeltavan
aiheen perusteella oppilaat joko osallistuvat opetukseen yhteisesti tai yksilöllisesti. Mainingin koulun Poijupuiston
oppilailla jokaisella on kussakin oppiaineessa yksilöllisesti laaditut tavoitteet, joiden mukaan arviointi tehdään ja
etenemistahti arvioidaan.
Etäyhteyksiä hyödyntävä opetus
Mainingin koulun eri yksiköiden välillä on luontevaa järjestää osa opetuksesta etäyhteyden avulla.
Etäopetuksen tuottava opettaja vastaa opetuksen sisällöistä ja vastaanottava opetusryhmä osallistuu
etäopetustilanteeseen yhdessä ryhmän opettajan ja avustajan kanssa. Etäopetuksella voidaan tuottaa opetusta
arviointiyksikössä olevalle oppilaalle myös hänen kotikoulultaan.
Opetusta voidaan eriyttää tarveharkintaan perustuen esim. tukiopetuksena tai laaja-alaisena erityisopetuksena
myös oppilaan kotiin tai muuhun asuinpaikkaan mikäli oppilaan vointi tai tilanne sitä vaatii.

Liite 3: Lisäys valinnaisaineisiin
Luku 12.4.:
OPPIMISEN JA ELÄMÄNTAIDOT-KURSSI
7. lk. 1 vvt
8. lk. 1 vvt
9. lk. 1 vvt
Tavoitteet:
Kurssin tavoitteena on tukea oppilaan elämäntaitoja, kykyä arvioida itseään ja omaa toimintaansa, kykyä
rakentaa myönteisiä ihmissuhteita ja kykyä selvitä haasteista ja vaikeista tilanteista. Tunnilla voidaan myös tehdä
läksyjä, valmistautua kokeisiin, saada ennakoivaa tai kertaavaa tukiopetusta tai jatkaa tunnilla kesken jääneitä
töitä. Lisäksi voidaan harjoitella opiskelutekniikkaa, oman työn suunnittelua, rytmittämistä ja ohjaamista sekä
tutustua omiin vahvuuksiin oppijana.

Sisällöt:
Sisällöt valitaan oppilasryhmän mukaan. Keskeiset teemat ovat sosioemotionaaliset taidot, itsetuntemus,
suuttumuksen hallinta, eettiset kysymykset, ongelmanratkaisu- ja stressinhallintataidot. Tuntia voidaan myös
suositella, jos jonkin aineen oppimiseen, työskentely- ja koulunkäyntitaitoihin tai tunne- ja sosiaalisiin taitoihin
kaivataan lisätukea. Oppimisen taito -tunnin avulla voidaan myös järjestää lukujärjestykseen aikaa koulutyölle
silloin, kun harrastukset vievät paljon aikaa.
Tuntien tavoitteet ja sisältö suunnitellaan jaksoittain vastaamaan oppilaan yksilöllisiä tarpeita.
Arviointi:
Kurssi arvioidaan sanallisesti..

