Oriveden kaupunki			25.9.2003


OPETUSSUUNNITELMA

”Yhteinen pohdiskelu on avannut silmiä uudella tavalla, kun on kuultu toinen toistensa ajatuksia ja tuntemuksia yhteisestä opetuskokonaisuudestamme.”

” Elämän läheisiä tehtäviä” ”…käsillä tekeminen…” 
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1. Koulut

1.1.1. Esikoulut

Oriveden esiopetus järjestetään joustavasti sosiaali- ja koulutoimen yhteistyönä kouluissa ja päiväkodeissa. Orivedellä esiopetusta järjestetään erillisissä ryhmissä koulujen ja päiväkotien yhteydessä ja alkuopetuksen ryhmiin integroituna opetuksena. 

Esiopetuksen perusrungon muodostavat neljä eri kouluilla toimivaa erillistä esiopetusryhmää.

Esiopetuksen toimintaorganisaatiota ja järjestämispaikkoja muutetaan tarvittaessa lukuvuosittain kulloisenkin oppilastilanteen mukaisesti.

1.1.2. Hajautettu erityiskoulu


Oriveden perusopetuksessa toimii alueellisesti hajautettu, mutta toiminnallisesti yhtenäinen erityiskoulu, joka vastaa perusopetuksen erityisopetuksesta. Erityiskoulu vastaa ELA-, ESY-, EMU- ja EHA-opetuksen järjestämisestä Orivedellä. Erityiskoululla on oma johtamisjärjestelmä, joka vastaa koko kaupungin laajuisesti erityisopetuksen resurssien kohdentamisesta mahdollisimman tarkoituksenmukaisella tavalla.

Osa erityisopetuksesta voidaan järjestää lähikuntien kanssa yhteistyössä.

Erityiskoulu on mukana Orivedellä tehtävässä hallinto- ja oppilaitosrajat ylittävässä oppilashuollossa ja nuorten syrjäytymistä ehkäisevässä työssä. Oriveden erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden opetus hoidetaan kokonaisvaltaisesti paikkakunnan eri oppilaitosten ja yhteistyötahojen välisenä yhteistyönä.

Kaikki laaja-alaiset, luokalliset ja luokattomat erityisopettajat, erityislastentarhanopettajat, erityisopetuksen koulu- ja koulunkäyntiavustajat ja koulukuraattori kuuluvat Oriveden erityiskouluun.  

Mukautetut ryhmät ( pienluokat) voivat toimia niillä peruskouluilla, joissa siihen on tarvetta.  

Oriveden yhteiskoulun ja Kultavuoren koulun pienluokat toimivat siten, että opetusryhmien joustava ryhmittely takaa oppilaille juuri sellaista opetusta kuin heistä kukin kulloinkin tarvitsee. 

Tilojen pitäisi olla joustavasti muunneltuja, tai tiloja voisi olla muuallakin ( esim. kuvataidetta) kansalaisopiston tai Oriveden Opiston tiloissa. 

1.1.3. 0.-6.-luokat

Orivedellä on monimuotoinen alakoulujen kouluverkko. 

Oriveden keskustaajaman alueella toimii kaksi isompaa taajamakoulua Keskuskoulu (2-sarjainen koulu) ja Vehkalahden koulu (1-sarjainen koulu). 

Eräjärven, Hirsilän ja eteläisen Oriveden kylätaajamissa toimivat aluekoulut. 

Niissä kylissä, joissa väestön määrä ja ikärakenne takaa riittävän oppilaspohjan, toimii kyläkouluja.


1.1.4. Yhteiskoulu

Oriveden yhteiskoulu vastaa kunnassa annettavasta 7.-9. luokkien sekä 10. luokan 
yleissivistävästä perusopetuksesta. 

Oriveden yhteiskoulu toimii samassa kiinteistökokonaisuudessa Oriveden lukion kanssa.

Oriveden yhteiskoululla ja lukiolla on yhteisiä opettajia.


1.1.5. Lukio
Oriveden lukio on Oriseudun (Orivesi, Längelmäki, Juupajoki) yleissivistävää toisen asteen 
opetusta antava oppilaitos. 

Oriveden lukio on yleislukio, joka tekee kiinteää yhteistyötä paikallisten muiden toisen 
asteen oppilaitosten kanssa. 

Ammatillisen oppilaitoksen opiskelijat voivat suorittaa lukio-
opintoja Oriveden lukiossa. 

Opetuksellista ja hallinnollista yhteistyötä tehdään Oriveden 
opiston ja erityisesti opiston yhteydessä toimivan kirjoittajalukion kanssa. 


Oriveden lukio toimii samassa kiinteistökokonaisuudessa Oriveden yhteiskoulun (luokat 7-
10) kanssa. Oriveden yhteiskoululla ja lukiolla on yhteisiä opettajia.

1.1.6. Muut oppilaitokset
Orivedellä toimii ammatillista koulutusta antava Pohjois-Pirkanmaan 
koulutuskuntayhtymän toimiyksikkö. Oriveden kaupunki on osakkaana kuntayhtymässä.

Orivedellä toimii Kansanvalistusseuran ylläpitämä taideopetusta antava kansanopisto 
Oriveden opisto. Oriveden opiston osana toimii valtakunnallinen kirjoittajalukio.

Oriveden lukion tiloissa toimii Pirkanmaan aikuislukio, joka antaa aikuislukio-opetusta 
etäopetuksena.

Orivedellä toimii kannatusyhdistyksen ylläpitämänä valtioneuvoston erillisellä luvalla 
perusopetuksen erityisopetusta (EHA) järjestävä steinerpedagoginen erityiskoulu Joonas-
koulu.

2. Koulujen välinen yhteistyö ja yhteinen toimintakulttuuri

Perusajatuksena on sujuva ja aito käytännön yhteistyö Oriveden koulujen välillä. 

KOULUJEN YHTEISTYÖTÄ TIIVISTETÄÄN. MITEN? LUENNOLLA 22.10. VOI TULLA HYVIÄ IDEOITA ESIM ASIANTIJAYKSIKÖIDEN SYNTYMISESTÄ ERI KOULUILLE.

Koulukohtaisissa opetussuunnitelmissa näkyy koulujen omaleimaisuus. Koulujen opetussuunnitelmat ovat kuitenkin riittävän yhdenmukaisia ja noudattavat yhteisesti sovittuja kuntakohtaisia painotuksia ja käytäntöjä. Koulukohtaisten opetussuunnitelmien olennaisista muutoksista keskustellaan aina yhteisesti etukäteen rehtorikokouksissa 

Oriveden kouluilla on yhteiset pelisääntöjen ja toimintamallit paikkakunnalla kulloinkin esillä olevissa keskeisissä kasvatuksellisissa kysymyksissä. Lukuvuosittaisista yhteisistä painotuksista ja toimintatavoista päätetään opettajakunnan yhteisissä suunnittelukokouksissa.

Oriveden koulujen tekemää kasvatus- ja opetustyötä ohjaa opetushenkilöstön aktiivinen ammatillinen keskustelu, kouluttautuminen ja itsearviointina tehtävä vertaisarviointi. Vertaisarviointia toteutetaan koulujen kesken opettajavaihdolla ja säännöllisillä yhteisillä arviointi- ja suunnittelukokouksilla.

Oppilaan siirtyessä toiseen kouluun tai kouluasteelle, asianomaiset opettajat käyvät siirtokeskustelun, jonka pohjana on lähettävällä koululla koottu oppilaan portfoliokansio.

Oppikirjojen hankkimisesta päätämme oppiainekohtaisesti koulurajat ylittäen. Päätösvaltaa yhteisissä oppikirjavalinnoissa käyttää rehtorikokous.

Opetushenkilöstö tiedostaa taloudellisten reunaehtojen olemassa olon ja sitoutuu ottamaan ne huomioon opetuksen ja kasvatustyön suunnittelussa. 

Oriveden kaupungin koulujen kesken ei ole varsinaista toimintaa häiritsevää reviirin varjelua ja edunvalvontaa.


3. Hallinto

Oriveden kaupungin koulujen hallinto on luonteeltaan kollegiaalista ja keskustelevaa asiantuntijajohtajuutta. 

Perusopetuksen 0-6 luokkien koulujen (alakoulujen) johtamisesta ja kehittämisestä vastaavat luottamustehtäväperusteisesti kunkin koulun koulun toiminnasta vastaavaksi rehtoriksi nimetyt luokanopettajat (koulunjohtajat). Eri kouluyksiköillä voi olla yhteinen koulun toiminnasta vastaava rehtori (koulunjohtaja).

Oriveden yhteiskoululla (luokkien 7-10 opetus) on rehtorin virka. Oriveden yhteiskoulun rehtori johtaa perusopetuksen kehittämistä yhdessä koulunjohtajien kanssa.

Oriveden kaupungin koululaitoksen koulujen yhteisenä neuvottelu-, suunnittelu- ja päätöksentekoelimenä toimii rehtorikokous, jonka jäseninä ovat koulunjohtajat ja virkarehtorit. Rehtorikokouksen päätäntävallasta määrätään koulutustoimialan toimivaltasäännössä.

Koulutustoimialan toimivaltasääntö:


4. Arvot, toiminta-ajatus ja yleiset kasvatuksen ja opetuksen tavoitteet 
    (sis. myös kohdan: tavoitteet oppilaan käytökselle)

Olemme kasvatusoptimisteja ja uskomme lapsiimme ja nuoriimme. 

Kasvatuksen ja opetuksen näemme kokonaisuutena ja ajatus yhtenäisestä perusopetuksesta ohjaa kaikkea toimintaamme. Tällä tavoin varmistamme riittävän yhdenmukaisen ja tasa-arvoa ylläpitävän yksityiskohtaisempien kasvatus- ja opetustavoitteiden määrittelyn ja toteuttamisen.  Koulukohtaisissa opetussuunnitelmissa näkyvät yhteisesti käytyjen arvokeskustelujen tulokset käytännön toimina.

Oriveden koulujen opetus- ja kasvatustyön perusajatuksena on lapsen ja nuoren kasvun ohjaaminen kohti vastuuntuntoista tulevaisuuden aikuisuutta.  

Opetus- ja kasvatustapahtumat järjestämme siten, että ensin rakennamme oppilaille orivesiläiseen kulttuuriympäristöön tukeutuen yhteisöllisen, vastuuntuntoisen kotiseutuidentiteetin. Kouluvuosien kuluessa ohjaamme määrätietoisesti ja järjestelmällisesti lapsemme ja nuoremme kohti erilaisuutta ymmärtävää maailman kansalaisuutta. 

Orivesiläiset lapset ja nuoret kasvavat hyvän itsetunnon omaaviksi suomalaisiksi, joille maailma on avoin ja monikulttuurinen. Kaikissa oppiaineissa korostamme oppilaille yksilön toimien vaikutusta ja vastuuta suhteessa ympäröivän yhteisön hyvinvointiin.

Painotamme opetuksessa yhteisöllisyyden ja yhteisen vastuunkannon merkitystä hyvän elämän välttämättömänä edellytyksenä. Kunnioitamme yksilöllisyyttä ja yksilön oikeuksia, mutta korostamme selkeästi sitä, että itsekeskeinen omaneduntavoittelu vallitsevana arvona on ihmisyhteisön kokonaisuuden ja yksilönkin kannalta tuhoisaa.

Kulttuuriympäristöllä on Oriveden perusopetuksen ja lukiokoulutuksen opetussuunnitelmissa käsitteenä laaja-alainen, kaiken inhimillisen, ihmisyhteisöön liittyvän toiminnan kattava merkitys. Humaani, ihmisyyttä ja jokaisen ihmisen ainutkertaisuutta kunnioittava näkemys on kouluissa annettavan arvokasvatuksen periaatteena. 

Rohkaisemme Oriveden kouluissa oppilaita oma-aloitteisuuteen, oman työn ja omien ratkaisujen arvostamiseen ja uskaltavaan asenteeseen annettujen tehtävien suorittamisessa. 

Oppimistapahtuman tuotoksena korostamme yksittäisen vastauksen sijasta oppimistapahtumaa kokonaisuutena ja erityisesti yrittävää yleisasennetta.

Ohjaamme oppilaita hyvään työmoraaliin ylläpitämällä kouluissa riittävää vaatimustasoa. 

Arvostamme sinnikästä yrittämistä ja myös laadukasta tulosta. 

Tässä nyt ilmaistu arvoperusta sekä yleiset kasvatuksen ja opetuksen tavoitteet TARKENTUVAT OPETUSSUUNNITELMAPROSESSIN AIKANA OPPILAIDEN, KOULUJEN HENKILÖKUNNAN, KAUPUNGIN PÄÄTTÄVIEN ELINTEN, KOTIEN JA YMPÄRÖIVÄN YHTEISÖN KANSSA TAPAHTUVAN keskustelun ja KANSSAKÄYMISEN TULOKSENA vuoteen 2006 mennessä.

SYKSYLLÄ 2003 KOULUT KÄYVÄT ARVOKESKUSTELUJA TAHOILLAAN. KAIKKIEN KOULUJEN OPPILAIDEN KOTEIHIN LÄHETETTIIN KYSELYKAAVAKE, JONKA AVULLA SELVITETTIIN ALUSTAVASTI KOTIEN TÄRKEIMPINÄ PITÄMÄT ELÄMÄNARVOT, AIHEKOKONAISUUDET SEKÄ KOTEJA KIINNOSTAVAT YHTEISTYÖMUODOT. VASTAUSTEN YHTEENVEDON JÄLKEEN ARVOPERUSTAN SISÄLLÖLLISTÄ AVAAMISTA, TULOSTEN VAIKUTUSTA TOIMINTAKULTTUURIIN SEKÄ YHTEISTYÖKUVIODEN KEHITTELYÄ JATKETAAN  KOULUISSA . 


5. Ryhmäkokosuositukset

Oriveden kouluissa noudatetaan pääsääntöisesti seuraavaa oppilasryhmien enimmäiskokosuositusta:

esiopetuksen erilliset ryhmät (ei kouluavustajaa)
esiopetuksen erilliset ryhmät (kouluavustaja)
alkuopetuksen luokat
alkuopetuksen yhdysluokat 0-2
luokat 3-6
yhdysluokat 3-6, 2 ikätasoa
yhdysluokat 3-6, 3- ikätasoa
luokat 7-9
lisäopetus 10 lk
lukiokoulutus
erityisopetus

6. Oppilaaksi ottamisen periaatteet

Oriveden kaupungin oppilaaksi ottamisen periaatteet ja oppilaan ns. lähikoulun määräämisen perusteet:

Oriveden lukion keskiarvoraja on 7,5. Keskiarvorajasta voidaan poiketa hakemuksesta perustellusta syystä johtokunnan päätöksellä.

7. Oppimisympäristöt

8. Resurssit

Oriveden kouluille taataan pysyvästi riittävät toimintaresurssit siten, että talousarviomäärärahojen vuotuinen vaihtelu ei vaikuta keskeisten kasvatus- ja opetustavoitteiden saavuttamiseen. 

Oriveden kaupungin koulujen tilat pidetään kunnossa riittävillä vuotuisilla kunnostustöillä. Tilojen kunto ja kunnostuksen tarve arvioidaan pedagogisesta näkökulmasta lukuvuosittain keväällä.

Oriveden kaupungissa toteutetaan taajamakoulujen ja aluekoulujen osalta laajamittainen koulujen rakentamis- ja peruskorjausohjelma, jolla taataan opetuksen järjestämisen opetustilaedellytykset kaupungin eri osissa tuleviksi vuosikymmeniksi.

Henkilöstön täydennyskoulutukseen varataan riittävät taloudelliset resurssit. Täydennyskoulutuksen tavoitteena on tukea opetushenkilöstön ammatillisen osaamisen kehittymistä ja työssä jaksamista.

Laaja-alaisen lukutaidon tavoitteen saavuttamisen sekä taito- ja taideaineiden painottamisen edellyttämät panostukset kirjastolaitokseen, opetusväline- ja viestintäteknologiaan sekä pedagogisiin ja laite- ja ohjelmistoteknisiin tukipalveluihin tehdään tieto- ja viestintästrategian mukaisesti opetuksen järjestäjän toimesta.

9. Opetuksen kuntakohtaiset painotukset

TARKENTUVAT LUKUVUODEN 2003-2004 AIKANA.

AIHEKOKONAISUUDET KUULUVAT ILMAN MUUTA PAINOTUSALUEISIIN. MUTTA MIHIN SATSATAAN ENITEN? KAIKKEEN EI VOI PANOSTAA KOKO AJAN YHTÄ PALJON. 

Kotien ja koulujen kesken sovitaan erityisesti lasten ja nuorten päihteiden käytön vastaisesta työstä, jota toteutetaan läpäisyperiaatteella osana muuta opetusta.

Oriveden kouluissa perinteisellä lukemisella, kirjan ja kirjallisuuden opetuskäytöllä on erityinen painoarvo. Lukeminen kehittää ajattelua ja mielikuvitusta, harjaannuttaa keskittymiskykyä ja antaa maailmankansalaiselle tarpeellista yleissivistystä. Lapsen ja nuoren aktiivinen lukuharrastus ehkäisee tehokkaasti syrjäytymistä. Lukuharrastuksen edistäminen tukee myös tavoitetta, että Orivesi on valtakunnallisesti merkittävä kulttuurikaupunki.

Oriveden kouluissa taideaineilla ja kädentaitojen harjaannuttamisella on tärkeä rooli.


10. Yhteistyö ympäröivän yhteisön kanssa
Koulun ja kotien sekä muun ympäröivän yhteisön kesken sovimme ja kirjaamme yhteiset kunta-, koulu- ja opetusryhmäkohtaiset kasvatustavoitteet ja käytännön periaatteet. KUINKA USEIN PÄIVITETÄÄN?


10.1. Kodit 

Yhteinen kasvatusvastuu kotien kanssa 
Koulu ei yksin voi vastata kasvatustavoitteista. Kasvatusvastuu kuuluu ensisijaisesti kodeille. Koulut tukevat aktiivisesti vanhemmuutta.

Vähintäänkin kerran lukuvuodessa koulu varaa vanhemmille mahdollisuuden keskusteluun oppilasta koskevista asioista.

Kotitehtävät 
Oriveden koululaitoksen peruskouluissa ja lukiossa pidetään läksyjen tekemistä ja palautteen antamista tärkeänä. Kotitehtävien tekeminen kasvattaa oppilaita vastuullisuuteen ja itsenäiseen työskentelyyn. 

Oppilaille annetaan kotitehtäviä kohtuullisesti ikätaso ja oppilaskohtaiset erot huomioiden. Läksyjen sisältö voi vaihdella oppiaineittain. Kotitehtävien antamisen ensisijaisena tavoitteena on perustaitojen osaamisen varmentaminen. 

Tarpeen vaatiessa oppilaille tarjotaan tukiopetusta, annetaan lisätehtäviä tai oppilaat määrätään korvaamaan tekemättömät tehtävät valvotusti normaalin kouluajan jälkeen. 

Vanhempien tehtävänä on tukea oppilasta läksyjen tekemisessä yhteistyössä koulun kanssa.
Koulu antaa vanhemmille tarkempia ohjeita ja perusteita kotitehtävien tekoon liittyen.


10.2. Muut oppilaitokset
10.3. Muut tahot
Oriveden kaupungin peruskoulut tekevät yhteistyötä lähialueensa asukkaiden, yritysten ja muiden yhteisöjen kanssa.
Koulujen velvollisuutena on tehdä aktiivista yhteistyötä ympäröivän yhteisön kanssa.


11. Tuntijako
Oriveden kaupunki
KOULUTUSLAUTAKUNTA			2.4.2003	

Tuntijako tukee kaupungin voimassa olevaa lapsia ja nuoria painottavaa kokonaisstrategiaa ja painottaa koulunkäynnin varhaisia vuosia. 

Tuntijaossa painotetaan matematiikan opetusta luokilla 1 ja 2. 

Luokkien 3-6 0-4 vuosiviikkotunnin vuosittainen jousto mahdollistaa koulujen profiloitumisen, opetusryhmien kulloisenkin oppilasrakenteen huomioon ottamisen ja myös oppilaiden yksilöllisiin tarpeisiin vastaamisen. Tarvittaessa kaupungin kokonaistaloudellisista syistä johtuvien mahdollisten tilapäisten säästötoimien toteuttaminen helpottuu.
	

PERUSOPETUKSEN TUNTIJAKO

luokka
1
2
3
4
5
6
7
8
9
yht.
Äidinkieli ja kirjallisuus
7
7
5
5
5
5
3
3
3
43
perusopetuksen vähimmäistuntimäärä
14
14
14
42


1
2
3
4
5
6
7
8
9
yht.
Matematiikka
4
4
4
4
4
4
3
3
4
34
perusopetuksen vähimmäistuntimäärä
6
12
14
32


1
2
3
4
5
6
7
8
9
yht.
A-kieli
0
0
2
2
2
2
3
3
2
16
perusopetuksen vähimmäistuntimäärä
8
8
16


1
2
3
4
5
6
7
8
9
yht.
B-kieli






2
2
2
6
perusopetuksen vähimmäistuntimäärä
------------------------------------------ -----------              6
6


1
2
3
4
5
6
7
8
9
yht.
Ympäristöoppi
Biologia ja maantieto
Fysiikka ja kemia
Terveystieto
2
2
3
3

3

3

2
2
1

2,5
2,5
1

2,5
2,5
1
33
perusopetuksen vähimmäistuntimäärä
Ympäristö- ja luonnontieto 9
BI & GE 3 FK 2
BI & GE 7
FK 7
Terveystieto 3
31
Terveystieto sisältyy 5.-6. luokkien ympäristötiedon, fys. & kem., biologia ja maantieto oppimääriin läpäisyperiaatteella.


1
2
3
4
5
6
7
8
9
yht.
Uskonto / Elämänkatsomustieto
1
1
1
1
2
2
1
1
1
11
perusopetuksen vähimmäistuntimäärä
6
5
11





1
2
3
4
5
6
7
8
9
yht.
Historia




2
2
2
2,5
2,5
11
perusopetuksen vähimmäistuntimäärä
----------------------------------3
7
10



1
2
3
4
5
6
7
8
9
yht.
Musiikki
Kuvataide
Käsityö
Liikunta
Kotitalous
1
2
2
2
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1,5
3
2
3

0,5

2



2

58



3
perusopetuksen vähimmäistuntimäärä
Taito- ja taideaineet 26 MU 4, KU 4, TS/TN 4, LI 8
Taito- ja taideaineet 30 MU 3, KU 4, TS/TN 7, LI 10
56



1
2
3
4
5
6
7
8
9
yht.
Oppilaanohjaus
Valinnaiset aineet






0,5
1
6
0,5
7
2
13
perusopetuksen vähimmäistuntimäärä
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12. Esiopetus

Oriveden esiopetus järjestetään joustavasti sosiaali- ja koulutoimen yhteistyönä kouluissa ja päiväkodeissa.

Esiopetuksessa Oriveden maaseutumainen ja elämänmakuinen elinympäristö korostuu.
Kiinteässä yhteistyössä ympärillä olevan yhteisön kanssa kasvetaan vastuuntuntoon ympäristön säilymisestä tuleville sukupolville.

Esiopetuksen sisällöissä ja toteutuksessa näkyy korostetusti Oriveden maaseutumainen ilme ja ympäröivän pirkanmaalaisen kulttuurimaiseman leimaama luonto.  

Taideaineilla ja kädentaitojen harjaannuttamisella on tärkeä rooli.  Lasten kulttuuri- ja taideharrastuksen syntyä tuetaan esiopetuksessa. Tällä tavalla luodaan ja laajennetaan Oriveden kulttuurikaupunki-identiteetin pohjaa.                                                                                                       

Esiopetuksen järjestäminen on Orivedellä paikkakunnan maaseutumaisesta luonteesta johtuen monimuotoista ja joustavaa. Järjestämismuoto ja opetuspaikkojen määrä ja sijoittelu voivat vaihdella vuosittain.

Esiopetuksen sisältöjä kehitetään jatkuvassa yhteistyössä alkuopetuksen ja varhaiskasvatuksen kanssa.

13. Erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden opetus ja oppilashuolto

Opetussuunnitelman tulee tukea opettajaa kasvattajana, ja mahdollistaa erilaiset vaihtoehtoiset ja yksilölliset tavat ohjata erityistä tukea tarvitsevia oppilaita. Opettajalla ja ohjaajalla tulee olla hallussaan runsaasti erilaisia tietoja ja taitoja kommunikoinnin, vuorovaikutuksen ja yhteistyökyvyn harjoittamiseksi. 

Opetusryhmien kokoa ja ”laatua” tulee voida joustavasti muunnella oppilaan tarpeiden lähtökohdista käsin. Ryhmillä tulisi olla avustaja, jotta pienempien ryhmien tai jopa yksilöopetus olisi mahdollista. Riittävän pienissä ryhmissä, ja avustajan mukana ollessa, ongelmatilanteisiin voi puuttua heti. 

Työpajaopiskelu erillisen opiskelusuunnitelman mukaan on mahdollinen vaihtoehto.

Tilojen tulisi osittain olla omassa rauhassa muista luokista, mieluiten omalla sisäänkäynnillä varustettuja.

Vanhemmat tulee ottaa mukaan lapsen kasvua tukeviin suunnitelmiin. Yhteydenottojen tulee olla mieluiten säännöllisiä, ja myös hyviä asioita korostavia. Vanhempia tulee kannustaa olemaan lapsensa parhaita tukijoita. Yhteiset säännöt ja työtavat tulee sopia oppilaan, vanhempien ja opettajan kesken.

Ennaltaehkäisevän työn merkitys erityistä tukea tarvitsevan oppilaan kohdalla on valtava. Kaikki keinot on käytettävä tähän työhön. Sosiaalitoimi, perhe- ja kasvatusneuvola, poliisi, nuorisotoimi ja yksityiset palvelut on otettava huomioon erityistä tukea tarvitsevan oppilaan kasvamaan saattamisessa. Yhteistyö näiden välillä tapahtuu mm. oppilashuoltotyöryhmässä. Myös muu työ, syrjäytymistä estävä toiminta pitäisi voida yhteistyössä näiden tahojen kanssa suunnitella ja toteuttaa.

Jokainen lapsi ja nuori voi oppia, ja haluaa oppia, jos oppimiselle on olemassa sopivat edellytykset, turvallinen ja kiireetön oppimisilmapiiri ja oppimisympäristö.  Kasvatus on kasvuun saattamista, omien edellytysten ja voimavarojen löytämistä, omiin vahvuuksiin ja kykyihin uskomista ja myös näkökulmaa tulevaisuuteen.


HOJKS
Jokaiselle erityisopetukseen otetulle tai siirretylle oppilaalle laaditaan henkilökohtaisen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma (HOJKS). Oppilas voi noudattaa erityisopetuksen opetussuunnitelmaa joko kaikissa tai joissakin oppiaineissa. HOJKS laaditaan oppilasta kasvattavien, opettavien ja kuntouttavien henkilöiden yhteistyönä. Suunnitelma sisältää oppilaan yksilöllisten tarpeiden mukaan seuraavia tietoja:
- oppilaan koulunkäyntihistoria
- kuvaus oppilaan oppimisvalmiuksista, vahvuuksista ja erityistarpeista
- kuvaus oppilaan opetuksen järjestämisestä
- niiden oppiaineiden keskeiset tavoitteet, sisällöt ja arviointi, joissa oppilaalla on
  yksilöllinen oppimäärä
- muut mahdollisen tavoitteet
- oppilaan tarvitsemat tukitoimet esimerkiksi erityiset apuvälineet, oppimateriaalit ja
  avustajapalvelut
- oppilaan edistyminen ja seuranta
- henkilöt, jotka osallistuvat oppilaan opetus- ja tukipalveluiden järjestämiseen.

Oppimissuunnitelman laatimisen periaatteet
Oppimissuunnitelma on suunnitelma oppilaan opinto-ohjelman toteuttamiseksi. Oppimissuunnitelma voidaan laatia yleisopetuksen oppilaalle erityisesti silloin, kun hän tarvitsee lisätukea koulunkäyntinsä sujumiseksi. Oppimissuunnitelmaan kirjataan oppimisen tavoitteet, keinot ja menetelmät, arviointi ja seuranta. Oppimissuunnitelman laatimisessa keskeistä on yhteistyö oppilaan, huoltajan ja opettajan välillä.


Suunnitelma oppilashuollon ja siihen liittyvän yhteistyön järjestämisestä

Oppilashuolto on luonteva osa koulun toimintaa. Se on oppilaiden fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista huolehtimista. Opetuksen ohella myös oppilashuolto pyrkii tukemaan opiskelun onnistumista sekä oppilaan terveyttä, myönteistä kehitystä ja kasvua. 

Oppilashuollollista työtä tehdään opettajan työn tukemiseksi ja lapsen parhaaksi koulun ja muun yhteiskunnan välimaastossa. Oppilashuollosta säädetään perusopetuslaissa, kansanterveyslaissa ja lastensuojelulaissa. 

Oppilaan hyvinvoinnista huolehtiminen ja syrjäytymisen ehkäisy edellyttää kohtuullisia ryhmäkokoja ja päteviä opettajia sekä koulutettuja avustajia. 

Välttämättömiä ovat myös oppilaan tarpeisiin nähden riittävä tukiopetus, erityisopetus, opinto- /oppilaanohjaus ja kouluterveydenhuolto sekä mahdollisuus iltapäivähoitoon ja turvallinen ja viihtyisä kouluympäristö.

Orivedellä oppilashuolto nähdään kunnallisena palveluna, johon jokaisella oppilaalla on oikeus. Sen tavoitteena on huolehtia oppilaiden hyvinvoinnista, kodin ja koulun yhteistyöstä sekä oppilaan tarvitsemien tukiverkostojen toimivuudesta. 

Koulukuraattori ohjaa ja johtaa koulujen oppilashuoltotyötä
Jokaisessa Oriveden koulussa toimii oppilashuoltoryhmä, jonka perusjäseniä ovat rehtori, terveydenhoitaja, erityisopettaja, koulukuraattori, mahdolliset opinto-ohjaajat ja luokanvalvoja tai oma opettaja. Tilanteen mukaan myös oppilaan huoltajat voivat olla mukana. Oppilashuoltoryhmän tulee kokoontua säännöllisesti. Jokaisella koululla tulee myös olla suunnitelma siitä, miten oppilashuoltotapauksia hoidetaan.

Koulukuraattori ohjaa ja johtaa koulujen oppilashuoltotyötä.

Oppilashuoltohenkilöstön ja oppilashuoltoryhmän tehtäviä ovat oppilaskohtaisten ongelmien lisäksi oppilashuollon koordinointi koulun sisäisesti, oppilaan tarvitsemien tukitoimien riittävyydestä huolehtiminen sekä oppilaan tukeminen ja suunnittelutyö koulunkäynnin nivel- ja muutosvaiheissa, esimerkiksi koulusta toiseen siirryttäessä. Lisäksi tehtäviin kuuluu koulun kriisi-, päihde- ym. suunnitelmien laadinta ja toimeenpano. 

Moniammatillisuus näkyy Orivedellä tehtävässä oppilashuoltotyössä siten, että eri konsultoivien tahojen edustajat ovat pyydettäessä mukana oppilashuoltoryhmän tapaamisissa. Lisäksi heitä kutsutaan tarvittaessa mukaan muihin oppilasta koskeviin palavereihin, esimerkiksi silloin, kun laaditaan oppilaalle henkilökohtaista opetuksen järjestämistä koskevaa suunnitelmaa. Oppilas tulee tarvittaessa koulun toimesta ohjata ulkopuolisten auttajatahojen piiriin. 

Orivedellä on sovittu työnjaosta koskien kiireellisiä oppilashuoltotapauksia. Sopimuksen mukaan oppilaan mielenterveyttä akuutisti uhkaavat tilanteet (itsetuhoisuus, psykoottisuus, vakava masennus) hoitaa kasvatus- ja perheneuvola, johon ollaan yhteydessä koululta suoraan. 

Muissa oppilashuoltotapauksissa (esim. koulupinnaus, koulukiusaaminen, kouluväkivalta) otetaan yhteyttä koulukuraattoriin, mikäli koulun omat toimet eivät ole riittäviä. Koulukuraattori konsultoi tarvittaessa asiasta kasvatus- ja perheneuvolan kanssa. 

Kouluilla on lastensuojelulain mukainen ilmoitusvelvollisuus, joka edellyttää ilmoittamaan sosiaalilautakunnalle viipymättä ilmeisestä lastensuojelun tarpeessa olevasta lapsesta.

Oppilashuoltotyö edellyttää tiivistä tiedonkulkua ja yhteistyötä kodin ja koulun välillä. Vanhemmilla on oikeus saada pikaisesti tietää lapsensa oppimisvaikeuksista, keskittymis- ja käytösongelmista, psyykkisistä vaikeuksista, koulukiusaamisesta sekä poissaoloista. 

Jokaisen koulun tulee sisällyttää oppilashuoltosuunnitelmaansa yksityiskohtaiset suunnitelmat siitä, kuinka tiedottaminen vanhemmille tapahtuu erityisesti jälki-istuntojen ja poissaolojen osalta. Myös alaluokilla olisi hyvä käyttää poissaolokirjaa, jotta poissaolot tulisivat järjestelmällisesti huomioitua ja tiedotettua vanhemmille. Mikäli kodin ja koulun yhteistyö ei riitä ongelmien ratkaisuun, pyydetään mukaan oppilashuoltohenkilöstöä. Vanhempien mukanaolo on ehdottoman tärkeää esimerkiksi HOJKSia tehtäessä.

Oriveden kouluissa on paljon oppilaita, jotka tarvitsevat koulumatkakuljetusta. Koulumatkojen turvallisuuteen kuljetusoppilaiden osalta tulee kiinnittää erityistä huomiota. Esimerkiksi kiusaamista ei saa koulumatkoillakaan esiintyä. Koulumatkakuljetusten turvallisuuden lisäämiseksi voitaisiinkin koulukyydityksistä huolehtiville suunnitella koulutusta.

Kouluruokailun järjestämisessä erityistä huomiota tulee kiinnittää ravitsemus- ja tapakasvatukseen.

Koulunkäyntiavustajien tarpeen määrittely
Toimivaltainen kouluviranomainen määrittelee saatujen asiantuntijalausuntojen ja muiden selvitysten perusteella koulunkäyntiavustajatarpeen. Arvio avustajatarpeesta tehdään vähintään kerran lukuvuodessa. Avustajatarpeen määrittelyssä painotetaan ensisijaisesti koulun kasvatus- ja opetustavoitteiden saavuttamista. 



14. Kieliohjelma

Oriveden koulujen kolmannelta luokalta alkava A1-kieli on englanti.

Luokkien 7-9 oppimäärään oppilas voi valita uuden vieraan kielen. Oriveden yhteiskoulussa on mahdollista opiskella toisena vieraana kielenä ainakin ranskaa, saksaa tai venäjää.

15. Oppimisen arviointi

16. Aihekokonaisuudet

17.1. Ihmisenä kasvaminen
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17.2. Orivesiläisiä ja maailmankansalaisia (kulttuuri-identiteetti ja kansainvälisyys)

 
Opetuksessa on pyrittävä ottamaan huomioon ne tulevat tarpeet, joita oppilailla on heidän eläessään monikulttuurisessa yhteiskunnassa. Aiheen opettamiseen ei ole erikseen nimettävissä mitään varsinaista oppiainetta tai kurssia. 

Aihe on erityisen tärkeä ja ajankohtainen Orivedellä, koska seutukunnalla ei asu tällä hetkellä kovinkaan paljon vieraista kulttuureista tulleita ihmisiä.

Kansainvälisyyskasvatus tarkoittaa ytimessään myönteisten ja kiinnostuneiden asenteiden luomista monikulttuurisuutta, vierasta kieliä ja kulttuureja kohtaan. 

Rasismiin tulee puuttua koulun tekemässä kasvatustyössä välittömästi, kun sitä ilmenee.

Jokainen opettaja tavoittelee omassa työssään ja oppiaineensa opetuksessa toisten kulttuurien aitoa hyväksymistä. Tähän pyritään erityisesti vahvistamalla myönteisellä tavalla oppilaiden omaa itsetuntoa  ja välittämällä tietoa eri kulttuureista. Tieto vähentää luuloja ja turhia pelkoa. 
 
Hyvän käytöksen merkitystä korostetaan. Kulttuureihin suhtautuminen peilaa suoraan toisten ihmisten huomioonottamista. Koulun tulee tarvittaessa puuttua kasvattavalla otteella oppilaiden käyttäytymiseen. Toista ihmistä tarkoituksellisesti loukkaavien tai hyvien tapojen vastaisten viestien esittämiseen esimerkiksi vaatetuksen välityksellä puututaan vastaavalla tavalla.

Oman kulttuuri-identiteetin vahvistamiseen ja kansainvälisyyskasvatuksen aihekokonaisuuden opetukseen kuuluvat kouluilla olennaisesti oman paikkakunnan ja erityisesti oman koulun oppilaiden vähemmistökulttuureihin tutustuminen, erilaiset kulttuurienväliset oppilas- ja opettajavaihdot sekä ystävyyskoulutoiminta.
 
On kuitenkin huolehdittava siitä, etteivät erilaiset projektit ja vaihdot kohtuuttomasti häiritse tavallista koulutyötä tai rasita liiaksi kouluyhteisössä toimivia oppilaita, opettajia ja muuta henkilökuntaa. 

Parhaimmillaan oppilaiden, vanhempien ja opettajien omasta halusta tapahtuva kansainvälinen toiminta liittyy saumattomasti eri aineitten oppisisältöihin ja rikastuttaa niitä.

Esi- ja alkuopetus
Esi- tai alkuopetuksessa kansainvälisyyskasvatus tarkoittaa lähinnä myönteisten asenteiden luomista erilaisuutta, monikulttuurisuutta tai esimerkiksi vierasta kieltä ja kulttuuria kohtaan. Esiopetusikäiset lasten on yleensä helppo hyväksyä erilaisuus, koska ennakkoluulot voimistuvat lasten kasvaessa ja saadessa lisää ikää. Positiivisten kokemusten saaminen jo esi- ja alkuopetusvaiheessa vahvistaa kuitenkin oppilaan itsetuntoa ja myöhempää kehitystä. Myös luonnollisen hyvän käytöksen merkitystä (eri kulttuureja edustavien) ihmisten välisissä kohtaamisissa korostetaan. Esi- ja alkuopetuksessa oppilaita voidaan herkistää vieraalla kulttuurille mm. lyhyillä kielikylpykokeiluilla, joissa konkreettiset tilanteet ja kuvat opetusvälineinä ovat tärkeitä.

Alemmat luokat
Koska kulttuuri-identiteetti ja kansainvälisyyskasvatus lähtevät liikkeelle omasta kulttuuriperinnöstä, sen ymmärtämisestä ja arvostamisesta. Perusopetuksen alaluokilla keskitytään ennen kaikkea omaan kulttuuriin (ottaen huomioon oppilaiden erilaiset etniset taustat), kotiseutuun ja suomalaisuuteen. Esi- ja alkuopetusvaiheessa aloitettua herkistämistä vieraille kulttuureille ja hyvän käytöksen vaalimista jatketaan kuitenkin edelleen.

Perusopetuksen alaluokilla se sopii äidinkieleen, ympäristötietoon, kuvaamataitoon, musiikkiin ja liikuntaan.

Kulttuurikäsitteen monimuotoisuuden pohtiminen aloitetaan jo esiopetuksessa ja perusopetuksen alaluokilla. Silloin voidaan keskustella mm. kulttuurin synnystä ja siitä, miten se jo silloin on lähtenyt liikkeelle ihmisen tarpeista.

Ylemmät luokat
Myöhemmässä vaiheessa  perusopetuksessa sopivia oppiaineita edellisten lisäksi ovat uskonto, maantieto, historia ja yhteiskuntaoppi, vieraat kielet, kotitalous, terveystieto sekä oppilaanohjaus.

Myöhemmin perusopetuksessa tutustutaan pohjoismaiden sekä muiden naapurimaiden kulttuuriin sekä muiden Euroopan maiden kulttuureihin. Tärkeää on suvaitsevaisuuskasvatus, erilaisuuden kunnioitus sekä rasistisiin ennakkoluuloihin vaikuttaminen erityisesti vahvistamalla oppilaiden itsetuntoa, koska usein heikko itsetunto johtaa muiden etnisten ryhmien ja vieraiden kulttuurien edustajien aliarvioimiseen tai vähättelyyn. Hyvän käytöksen merkitystä korostetaan edelleen.

Lukio-opetus
Lukio-opetuksessa voidaan jatkaa opetusta jo mainituissa oppiaineissa. Lukio-opetuksessa keskitytään kulttuuri-käsitteen kompleksisuuden ymmärtämiseen.

Lukio-opetuksessa myös muita perusopetuksessa teemoja käsitellään edelleen. 

Oriveden lukion nykyisen OPS:n yleisessä osasssa on kouluopetuksen yhdeksi painopistealueeksi mainittu kansainvälisyyskasvatus. Samoin koulun kieltenopetuksesssa painotetaan eri kielten ja niiden kohdekulttuurien monipuolista ja laaja-alaista tuntemista (vieraat kielet; yleinen osa). Nämä em. periaatteet ovat sopusoinnussa myös uuden OPS:n sisältöjen ja tavoitteiden kanssa.
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17.3. Aktiivisia kansalaisia ja yritteliäitä oppilaita ( osallistuva kansalaisuus ja yrittäjyys)

Kuvaamme ja selitämme mahdollisimman todenmukaisesti ihmisyhteisön toimintaan väistämättä liittyvää materiaalista puolta. Talouden merkitys ja sen asettamat reunaehdot avataan oppilaille yksilön, paikallisyhteisön ja kansantalouksien näkökulmasta. Eri elinkeinomahdollisuuksia esitellään kattavasti ja käytännönläheisesti kouluvuosien aikana.

Esittelemme yrittäjyyttä mahdollisena aikuisiän elinkeinona kouluvuosien aikana kuhunkin ikätasoon sopivalla tavalla. Varsinaisten yrittäjätaitojen opetus on kuitenkin toissijaista perusopetuksessa.

Sisäinen yrittäjyys on perusopetuksessa annettavan yrittäjyyskasvatuksen avainkäsite. 

Sisäisellä yrittäjyydellä tarkoitetaan asenteellista valmiutta tavoitteelliseen, itsenäiseen, vastuulliseen ja luovasti uusia ratkaisuja etsivään toimintaan, johonka liittyy onnistumisen ja epäonnistumisen mahdollisuus. Oppijan omaa aktiivisuutta korostetaan.

Oppilaita tulisi ohjata enenevässä määrin aktiiviseen ja vastuulliseen kansalaisuuteen paikallisessa, kansallisessa ja globaalissa viitekehyksessä. Osallistuvan kansalaisen mallin välittäminen oppilaille tapahtuu koulun oman toimintakulttuurin kautta.

Oppilaiden osallistumista ja vaikutusmahdollisuuksia tulisi lisätä.  Miten koulu voisi jatkossa enenevässä määrin lisätä ja vahvistaa oppilaiden tunnetta siitä, että he pystyvät omalla toiminnallaan vaikuttamaan yhteisönsä hyvinvointiin? 

KOULUJEN TOIMINTAKULTTUURIN PITÄÄ LISÄTÄ JA VAHVISTAA OPPILAIDEN TUNNETTA SIITÄ, ETTÄ HE PYSTYVÄT OMALLA TOIMINALLAAN VAIKUTTAMAAN YHTEISÖNSÄ ASIOIHIN JA HYVINVOINTIIN.

Oppilaat harjoittelevat mielipiteensä ilmaisemista ja perustelemista ja oppivat arvioimaan ja vertailemaan eri tietolähteitä kriittisesti.

Oppilaille annettavat erilaiset projektityöt kehittävät oppilaiden kykyä hakea tietoa, tuottaa sitä itse ja viestiä sitä edelleen. Projektitehtäviä hankitaan koulun ulkopuolisilta yrityksiltä ja yhteisöiltä ja samalla luodaan yhteyksiä työelämään. Oppilaiden on tarkoitus hankkia oppimiskokemuksia myös koulun ulkopuolelta yhteiskunnan eri toimintakentiltä, olla työharjoittelussa ja vapaaehtoistyössä lähiyhteisössä. 

Opettajalla tulee olla myös uskallusta ja rohkeutta kokeilla mahdollisesti myös epävarmoja tapoja. Projektien näennäiset ulkoiset epäonnistumiset ovat hyväksyttäviä ja jopa tavoiteltavia.

Myös opettajille avautuu mahdollisuuksia olla kanssakäymisessä yhteisössään koulun ulkopuolisten tahojen kanssa esim opetetin muodossa.

Oppilaille annettavissa tehtävissä kannattaa antaa melko ”vapaat kädet”, jolloin yhdessä pohtien ryhmä joutuu miettimään vaiheittain, miten asiassa päästään eteenpäin.

9.luokan oppilaiden opiskeluun voisi kuulua jonkinlainen lopputyö. Se voitaisi tehdä  esimerkiksi jostakin fysiikan tai kemian aihekokonaisuudesta. Lopuksi se esitellään ja havainnoidaan 5. ja 6. luokan oppilaille.

 Pitkäkestoiset projektit kehittävät pitkäjänteistä toimintaa. Usein ja oppimiskokemuksen kannalta parhaimmillaan niihin mahtuu myös muuttuvia tilanteita, epävarmuutta ja ratkaistavia ristiriitoja.
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17.4. Tietotekniikka oppimisen tuloksena ja kansalaistaitona (viestintä ja mediataito)

Nykyaikana monipuolinen viestintä- ja mediataito sekä siihen liittyvä tieto- ja viestintäteknisten tietojen ja taitojen hallinta ovat tietoyhteiskunnan kansalaistaitoa, jota ilman ei tulevaisuuden työelämässä ja yhteiskunnassa selviä. Koulun ja opetuksen tehtävä on vastata tähän haasteeseen.

Kouluissa painotetaan laaja-alaisen lukutaidon ja informaation kriittisen arvioinnin taidon oppimista. Koulu takaa oppilaille tasavertaiset tieto- ja viestintätekniikan tekniset perustaidot ja medialukutaidon. 


Tietotekniikkaa käytetään oppimisvälineenä. Tietotekniikan käyttö ei ole Oriveden kouluissa itsetarkoituksellista. Kaikilla kouluasteilla tietotekniikan käyttö kuuluu kuitenkin luonnollisena osana opetukseen. Kouluasteilla ja eri oppiaineiden käytössä on riittävästi tietokoneita. 

Perusopetuksessa ja lukiossa ei ole enää tietojenkäsittelyä erillisenä oppiaineena, joten kaikki tieto- ja viestintätekniset tiedot ja taidot on opittava ja omaksuttava muiden oppiaineiden opetuksen sisältöihin integroituina.

KOULUKOHTAISISSA OPETUSSUUNNITELMISSA ILMENEE MITEN TYÖNJAKO ERI OPPIAINEIDEN VÄLILLÄ TOTEUTETAAN.

Oppilaat sitoutuvat tietoverkon käyttäjiä koskeviin yleisiin eettisiin periaatteisiin kuten yksityisyyden suoja, tietoturva, ”netiketti” eli hyvät tavat verkossa ja internetissä, sekä ymmärtävät että esim. ”hakkerointi” eli suojattuihin tietoliikennejärjestelmiin murtautuminen tai tahallinen tietokonevirusten levittäminen tai laitteistojärjestelmien manipulointi ovat rikollisia tekoja. 

. 

Kaikilla kouluasteilla, mutta erityisesti yhteiskoulussa ja lukiossa siirretään huomion painopiste laitteista ja erillisestä ATK-opetuksesta pedagogiseen uudistamiseen, jolloin tieto- ja viestintätekniikan opetuskäyttö laajenee käytännössä kaikkiin oppiaineisiin. 

Oriveden koulutoimen tietostrategiassa keskeiseksi tavoitteeksi määriteltiin syrjäytymisen ehkäiseminen. Tietokoneiden käytössä lapsilla ja nuorilla on hyvin vaihtelevat lähtökohdat. On tärkeää, että perusopetuksessa erityisesti kiinnitetään huomiota niihin oppilaisiin, joilla ei ole kotona mahdollisuutta käyttää tietokonetta. Jokaisen oppilaitoksen tulisi taata tällaisille oppilaille mahdollisuus harjaantua tietokoneen käytössä jo 1.-2. luokilta alkaen. 

Seuraavassa melko yksityiskohtaiset kuvaukset tietotekniikan opetuksen niveltämisvaiheiden osaamistavoitteista. Ne on kuitenkin tarpeellista kuvata riittävän tarkasti, jotta jokaiselle lapselle ja nuorelle voidaan taata riittävät perusedellytykset tieto- ja viestintätekniikan käytölle omissa opinnoissaan.


1. – 6. luokat

Tieto- ja viestintäteknisten taitojen opetus tapahtuu integroidusti kaikissa oppiaineissa. 

Oppilaiden tulee hallita 6. luokan päättyessä seuraavat tieto- ja viestintätekniikan perustaidot.

Tietotekniikan perusteet
Tavoite
Oppilaalla on peruskäsitys tieto- ja viestintätekniikasta ja sen tuomista mahdollisuuksista ja yhteisistä pelisäännöistä
Sisältö
Oppilas tutustuu tieto- ja viestintäteknisiin laitteisiin ja  peruskäsitteisiin, sekä ”netikettiin”.

Tietokoneen käyttö ja tiedon hallinta
Tavoite
Oppilas hallitsee laitteiston käyttöön liittyvät perustoimenpiteet.
Sisältö
w	näppäimistön ja hiiren käyttö
w	järjestelmän ja ohjelmien käynnistäminen ja sulkeminen
w	valikoiden käyttö
w	tulostaminen oletustulostimella
w	kansiorakenteen ymmärtäminen
w	tiedoston tallentaminen ja nimeäminen
w	tiedoston avaaminen ohjelmassa
w	erilaisten opetusohjelmien käyttö

Tekstinkäsittely
Tavoite
Oppilas hallitsee tekstinkäsittelyn alkeet. 
Sisältö
w	tekstin kirjoittaminen ja perusmuotoilu (automaattinen rivinvaihto,  enter vain kappaleen lopussa, välilyönti välimerkin jälkeen)
w	kirjasinmuotoilut: kirjasinlaji ja –koko, lihavointi, kursivointi, alleviivaus
w	leikepöydän käyttö: kopioi, leikkaa, liitä tekstiä

WWW - Internet
Tavoite
Oppilas osaa käyttää www-selainta, tietää välineitä tiedonhakuun.
Sisältö
w	www-sivun löytäminen osoitteen perusteella
w	yksinkertaisten hakujen tekeminen hakukoneella
w	hakutulosten arvioinnin perusteet
w	tuntee vastuunsa Internetin käyttäjänä

Sähköposti 
Tavoite
Oppilas osaa lähettää ja vastaanottaa tekstipohjaisia sähköpostiviestejä.
Sisältö
w	viestin rakenteen ymmärtäminen: otsikot, runko-osa
w	viestin vastaanottaminen
w	viestin lähettäminen annettuun osoitteeseen
w	viestiin vastaaminen
w	vastaanotetun viestin poistaminen

Muu viestintätekniikka 
Tavoite
Oppilaalla on käsitys nykyaikaisista viestintävälineistä ja tehokkaista viestintätavoista.
Sisältö
Oppilas tutustuu erilaisiin viestintävälineisiin (puhelimet, faksit, joukkoviestimet) ja tulee tietoiseksi niiden mahdollisuuksista ja rajoituksista. Hän oppii puhelinkäyttäytymisen perustaidot.


7.-9. luokat

Tieto- ja viestintäteknisten taitojen opetus tapahtuu integroidusti lähes kaikissa oppiaineissa. Lisäksi tietotekniikkaa on mahdollisuus opiskella valinnaisilla kursseilla.

Oppilaiden tulee hallita peruskoulun päättyessä vähintään seuraavat tietotekniset taidot:

Tietotekniikan perusteet
Tavoite
Oppilaalla on käsitys tieto- ja viestintätekniikasta ja sen tuomista mahdollisuuksista yksilölle ja yhteiskunnalle, sekä myös tietoisuus sen käyttöön liittyvistä riskeistä ja käyttöä ohjaavista laeista ja säännöistä
Sisältö
Oppilas tutustuu tieto- ja viestintäteknisiin laitteisiin ja niihin liittyvään käsitteistöön. 

Tietokoneen käyttö ja tiedon hallinta
Tavoite
Oppilas hallitsee laitteiston käyttöön liittyvät perustoimenpiteet.
Sisältö
w	käyttöliittymän hallitseminen
w	kansiorakenteen ja verkkoympäristön  ymmärtäminen
w	tiedostojen käsittely
w	tulostaminen
w	ohjeen käyttäminen

Tekstinkäsittely
Tavoite
Oppilas hallitsee jonkin tekstinkäsittelyohjelman peruskäytön.
Sisältö
w	tekstin kirjoittaminen ja korjaaminen oikeilla työkaluilla
w	tiedoston tallentaminen
w	aluetoiminnot (leikepöytä)
w	kirjasinmuotoilut
w	asettelut
w	oikoluku
w	taulukon ja kuvan lisääminen
w	esikatselu ja tulostaminen
w	ohjeen käyttäminen

Taulukkolaskenta
Tavoite
Oppilas osaa käyttää taulukkolaskentaa tilastotietojen havainnollistamiseen.
Sisältö
w	tietojen syöttäminen oikeassa muodossa
w	kaavion tekeminen
w	kaavion ja taulukon tulostaminen

Tietokannat
Tavoite
Oppilas osaa käyttää tärkeimpiä tietokantapalveluja, esimerkiksi kirjastotietokantaa.

Kuvankäsittely
Tavoite
Oppilas tutustuu johonkin kuvankäsittelyohjelmaan.

Internet
Tavoite
Oppilas osaa käyttää sähköpostia, osaa etsiä ja hyödyntää Internetistä saatavaa tietoa, tietää tietoverkkojen hyödyt ja haitat, ymmärtää oman vastuunsa verkossa oltaessa .
Sisältö
w	Sähköposti
w	Sähköpostiviestin rakenne
w	Sähköpostiviestin käsittely
w	internetin hyödyt ja haitat
w	oppilaan vastuu verkossa
w	www-sivun löytäminen osoitteen perusteella
w	hakukoneiden käyttö
w	suosikkilistojen käyttö
w	tekstin ja kuvan kopiointi www-sivuilta
w	tekijänoikeuksien huomioiminen www-materiaalin yhteydessä
w	sivun tulostus

Muu viestintätekniikka
Tavoite
Oppilaalla on laaja käsitys nykyaikaisista viestintävälineistä ja tehokkaista viestintätavoista.
Sisältö
Oppilas tutustuu erilaisiin viestintävälineisiin (esim. puhelimet sekä joukkoviestimet) ja tulee tietoiseksi niiden mahdollisuuksista ja rajoituksista.  


OPPILAIDEN OSAAMISTAVOITTEET LUKIOSSA

Tieto- ja viestintäteknisten taitojen opetus tapahtuu integroidusti lähes kaikissa oppiaineissa. Lisäksi tietotekniikkaa on mahdollisuus opiskella valinnaisilla kursseilla.

Ylioppilaiden tulee osata vähintään seuraavat tietotekniset taidot:

Tietotekniikan perusteet
Tavoite
Opiskelijalla on hyvä käsitys tieto- ja viestintätekniikasta ja sen tuomista mahdollisuuksista yksilölle ja yhteiskunnalle, sekä myös tietoisuus sen käyttöön liittyvistä riskeistä ja käyttöä ohjaavista laeista ja säännöistä.
Sisältö
Opiskelija tutustuu tieto- ja viestintäteknisiin laitteisiin, niiden käyttöön sekä niihin liittyvään perussanastoon. Hän tietää erilaisten sovellusohjelmien käyttötarkoitukset ja –mahdollisuudet.

Tietokoneen käyttö ja tiedon hallinta
Tavoite
Opiskelija hallitsee laitteiston käyttöön liittyvät perustoimet.
Sisältö
w	käyttöliittymän hallitseminen
w	kansiorakenteen ja verkkoympäristön ymmärtäminen
w	tiedostojen käsittely
w	tulostaminen
w	ohjeen käyttäminen

Tekstinkäsittely
Tavoite
Opiskelija hallitsee jonkin tekstinkäsittelyohjelman käytön. 
Sisältö
w	tekstin kirjoittaminen ja korjaaminen oikeilla työkaluilla
w	tiedoston tallentaminen
w	aluetoiminnot (leikepöytä)
w	kirjasinmuotoilut
w	kappaleen asettelut
w	sivun asettelut
w	oikoluku
w	taulukon ja kuvan lisääminen ja muokkaaminen sivulla
w	esikatselu ja tulostaminen
w	ohjeen käyttäminen

Taulukkolaskenta
Tavoite
Opiskelija osaa käyttää taulukkolaskentaa tilastotietojen havainnollistamiseen sekä osaa valita kuhunkin tilanteeseen sopivimman kaavion muodon.
Sisältö
w	tietojen syöttäminen oikeassa muodossa
w	kaavion tekeminen
w	kaavion liittäminen johonkin muuhun sovellukseen
w	kaavion ja taulukon tulostaminen

Tietokannat
Tavoite
Opiskelija osaa käyttää tärkeimpiä tietokantapalveluja, esimerkiksi kirjastotietokantaa.

Kuvankäsittely
Tavoite
Opiskelija osaa jonkin kuvankäsittelyohjelman peruskäytön.
Sisältö
w	yleisimmät kuvaformaatit
w	kuvan piirtäminen
w	kuvan tallentaminen
w	kuvan tulostaminen
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17.5. Hyvä elinympäristö ja kestävä kehitys syntyy pienistä asioista (vastuu ympäristöstä..)

Ihmisyyden kunnioitus ja tieto elämän arjesta, sen materiaalisista edellytyksistä, yhdistyvät Oriveden kouluissa kestävän kehityksen periaatteeksi. Koulujen opetussuunnitelmien lähtökohtana on opettaa lapset ja nuoret näkemään elinyhteisömme kokonaisuutena ja ihminen osana luontoa. 

Ympäristöasiat ovat kouluissa esillä nimenomaan käytännön asioina. 
Lähdetään esimerkiksi liikkeelle oman pulpetin siisteydestä ja laajennetaan ympäristöä vähitellen. Mukaan voi entistä helpommin ottaa ihmisen hyvinvoinnin ja ympäristön myös siltä kannalta, kuinka se tulee luokkahuoneessa esille. ”Ympäristö” voi tarkoittaa myös hiljaista ja rauhallista työskentelytilaa ja ”hyvinvointi” sitä, että arvostetaan toista ihmistä ja hänen saavutuksiaan ja työtään. ”Vastuu” koskee myös toisten luokkahuoneessa olijoiden toimintaa eikä vain omia tekemisiä.

Kulutustottumusten seurannan yhteydessä on hyvä käsitellä kestävän kehityksen eri muotoja; olisiko kuluttajalla varaa ostaa kalliimpi tuote, jotta sen tuottajakin saisi enemmän voittoa (sosiaalinen kestävä kehitys) edesauttaakseen muidenkin kuin oman kulttuurin säilymistä (kulttuurinen kestävä kehitys). 


Onko Oriveden luonnolla itseisarvoa?

Oriveden kaupunki on tavallaan takapajula ympäristöasioiden suhteen: pieni maalaismainen kaupunki, jonka on vielä liian lähellä luontoa nähdäkseen ongelmia tai toimintatarpeita. Orivedellä on luonnolla vielä hyötyarvo, kun suuremmissa paikoissa luonnon itseisarvo on ymmärretty paremmin.

Näistä asioista johtuen kaupungin opsin tavoite tässä aihepiirissä voisi olla uuden opsin ilmapiirin mukaisesti keskittyminen käytäntöön. Oppilaista tehtäisiin ennen kaikkea toimivia ja ajattelevia. Tähän tavoitteeseen voitaisiin pyrkiä herättelemällä jokaisen oppilaan henkilökohtaista vastuuntuntoa.

Aihe toteutuu etiikassa, historiassa ja yhteiskuntaopissa. Keskustelimme siitä, pitäisikö elää myös tätä päivää, eikä joka hetki ajatella uhkia. Kuka suojelee ihmisparkaa?
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17.6. Turvallisuusasiat koulussa (turvallisuus ja liikenne)

Oriveden kaupungin turvallisuussuunnitelmassa mainitaan asiat, joihin kouluissakin on kiinnitettävä huomiota.  Oleellisimmat seikat, joita vuosittain painotetaan mainitaan  opetussuunnitelmaan perustuvassa suunnitelmassa. 

Liikenteeseen- ja paloturvallisuuteen liittyvät perusasiat on muistettava kerrata joka vuosi. Jokaista luokkatilaa varten tulee olla huonekohtainen poistumis- ja palontorjuntasuunnitelma. Suunnitelmaan kuuluu poistumisreittien lisäksi kokoontumisalueen nimeäminen ja toiminta siellä, sekä alkusammutuskaluston sijainti ja sen käyttö vaaran uhatessa. 

Teknisen työn, kemian, kotitalouden ja vastaavissa opetustiloissa on kaikki ryhmät perehdytettävä turvallisuusmääräyksiin ja alkusammutuskaluston käyttöön. Jokaisen oppilaan on  2. luokasta lähtien opittava tekemään hätäilmoitus numeroon 112. 

Peruskoulun ylimmillä luokilla perehdytään myös ensiapuun. 

Koulukiusaamiseen puututaan Oriveden kouluissa heti. Jokaisella koululla tulee olla kiusaamiseen puuttumisen toimintamalli. Toimintamallista tulee tiedottaa myös huoltajille. 

Työpaikkaturvallisuuskysymyksenä oppilaiden käyttäytymiseen liittyen määritellään yhteisesti ”hälyttävän käytöksen” tunnusmerkistö ja laaditaan yhteinen toimintaohjeistus.

Kouluissa käsitellään jo esiopetuksesta alkaen sallitun ja kielletyn rajaa puhuttaessa yksilön fyysisestä koskemattomuudesta ja annetaan käytännön suojautumisohjeita. Tavoitteena on oppilaiden suojeleminen (pedofiilit, väkivalta). Jo alimmilla luokilla opetetaan, etteivät kaikki ihmiset käyttäydy yhteiskunnassa hyväksyttyjen eettisten normien mukaisesti.  Asia tuodaan esiin erityisesti ympäristötiedon tunneilla.

Kaikilla luokilla korostetaan yksilön oman aktiivisen toiminnan merkitystä omaisuuden ja oman fyysisen koskemattomuuden suojaamisessa.

Koko peruskoulun ajan toimitaan kunnallisen päihdetoimintamallin mukaisesti. 

Huumeiden ns. viihdekäytön ennaltaehkäisyä painotetaan lukiossa.

Tietotekniikan opetuskäytön yhteydessä korostetaan yksilön vastuuta tietoturvallisuudesta. 

Kouluilla tulee olla internetin käyttösäännöt ja nimettynä tietoturvallisuudesta vastaava henkilö.
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17.7. Hyväksymmekö teknologian ylivallan? (ihminen ja teknologia)

Työryhmässä totesimme uusissa perusteissa epäonnistutun sanavalinnassa: ”…auttaa oppilasta ymmärtämään riippuvuus nykyaikaisesta teknologiasta…” Näillä sanoilla sanottuna lukija voi saada käsityksen siitä, kuinka ihminen tänä päivänä olisi täysin teknologian armoilla. Vaikka yksittäisen ihmisen mahdollisuudet esim. korjata lamaantunut sähkö- tai vesihuolto onkin lähes mahdoton tehtävä, niin ei ihmisen itsensä tule kuitenkaan lamaantua tällaiseen tilanteeseen joutuessaan. Siis mitä on elämä teknologian kanssa ja ilman sitä.

Yksilön vastuu korostuu kulutuksessa energiaa säästäen tarpeettomien sähkölaitteiden sulkemisena ja ovien kiinnipitämisenä. Tämä koskee tietenkin kaikkia oppiaineita ja tilanteita koulussa.

Mitä nuoremmasta oppilaasta on kyse, sitä konkreettisempi ja sitä yksilöllisempi näkökulma teknologiaan on paikallaan.

Tässä yhteydessä on ehkä tarkoituksenmukaisinta pohtia myös vierailujen sopivaa ajoittamista. Missä opiskelun vaiheessa voi olla tarkoituksenmukaista tutustua lämpövoimalaitokseen tai jätevedenpuhdistamoon jne.

Mahdollisuuksien mukaan tarjotaan esim. englanninkielistä luonnontieteiden kurssia.

Fysiikassa painotetaan oppimista tekemisen ja kokeellisuuden kautta.

Kaikille koululaisille taataan edellytykset opiskella fysiikkaa ja kemiaa.
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18. Opetuksen sisällöt ja tavoitteet 

18.1. Alkuopetus 

Alkuopetuksen opetussisällöissä painottuu orivesiläisyys. Tällä tavoin rakennetaan pohjaa vahvan paikallisen kulttuuri-identiteetin kehittymiselle. Alkuopetuksen opettajien kesken pyritään säännölliseen koulujen väliseen opettajavaihtoon opetussisältöjen kehittämiseksi. 

18.2. Äidinkieli

Äidinkielen opetuksen keskeisenä tehtävänä on harjaannuttaa oppilaita omien mielipiteidensä ilmaisuun ja muiden mielipiteiden sietoon. Tavoitteena on monipuolisten kommunikaatiotaitojen hankkiminen.

Äidinkielen opetuksessa käytetään yhtenäistä käsitteistöä. Tämä varmistetaan säännöllisillä äidinkieltä opettavien opettajien kokoontumisilla.

Kirjallisuuden opetuksessa sovitaan tietyt teokset ja luokka-asteet, jolloin niihin tutustutaan. Kirjojen lukemisessa olisi opittava tavoitteelliseen lukemiseen, mieleemme tuli idea lukukortista, johon oppilaat kirjaisivat lukemansa teokset ja joka siirtyisi oppilaan mukana uuteen kouluun.

Lukemisen ja kirjoittamisen opetus  on ala-asteella erityisen tärkeää jatkon kannalta, perusasiat ja –taidot olisi saatava kuntoon, koska niitä on liian myöhäistä ja hankalaa alkaa korjaamaan enää yläasteella. Vaikeudet kirjoittamisessa ja lukemisessa on sitä helpompi korjata mitä nopeammin niihin puututaan. Ongelmiin on puututtava heti, kun niitä havaitaan.

Kaikissa kouluissa olisi järjestettävä samat äidinkielen testit oppilaille, esim. ensimmäisen kerran toisella luokalla. Luokanopettajat voisivat pitää oppilaille testit ja ne, joissa havaittaisiin jotakin ongelmia voitaisiin katsoa yhdessä erityisopettajan kanssa läpi. Luokanopettaja ja erityisopettaja suunnittelisivat yhdessä kuinka oppilaan vaikeuksia alettaisiin harjoituttamaan. Myös vanhemmille voitaisiin antaa kotiin ohjeita harjoituksiin. 

Tiedon oppilaan kielellisistä ongelmista ja lukihäiriöistä on kuljettava kotiin ja myös seuraavaan kouluun.

Äidinkielen opetuksen tueksi perustetaan koulukirjastotoiminnan yhteyteen yhteinen oppimateriaalikeskus.

Keskeiset sisällöt

3-6 luokka

Tavoitteena äidinkielen opetuksessa on, että oppilas hallitsee äidinkielen perustaidot, joita ovat: sujuva luku- ja kirjoitustaito, luetun ymmärtäminen ja tiedonhankintataitojen kehittäminen. Oppilas oppii myös vuorovaikutustaitoja kirjoittamisen ja keskustelun alueilla. Oppilas on lukenut luokan yhteiset kokonaisteokset, erityyppisiä lyhyitä tekstejä ja omavalintaisia kirjoja.


7-9 luokka

Tavoitteena on laajentaa oppilaan tekstinkäsittelytaitoja yleiskielen ja oppilaalle uusien tekstityylien hallintaan vaadittavalle tasolle. Harjoitellaan tiedon kriittistä tulkintaa sekä omien mielipiteiden ja argumenttien tuottamista. Kannustetaan oppilasta lukemaan ja arvioimaan kirjallisuutta ja mediatekstejä sekä hankkimaan myös omatoimisesti yleissivistävää tietoa kirjallisuudesta


18.3. Uskonto
Uskonto opettaa tunnistamaan oikean ja väärän. 

Todettiin, että koska luokkien 1-6 käytössä on eri kirjasarjoja ja vuorokurssikäytäntö, voi joitakin asioita jäädä käsittelemättä. Pääpiirteissään 7. luokalle tultaessa samat asiakokonaisuudet on käsitelty. 

Keskustelun tuloksena päädyttiin siihen, että seuraavia asioita tulisi opiskella luokilla 1-6: Jeesus, Vanha Testamentti, Raamatun keskeisiä kertomuksia esim. Mooses ja Daavid, Apostolien tekoja ja eettis-moraalisia kysymyksiä. 

Yhteiskoulussa nopea kartoitus siitä, mitä ala-asteella on opiskeltu. Seitsemännellä luokalla opiskellaan keskeiset maailmanuskonnot, joiden joukossa kristinusko on yhtenä maailmanuskontona. Kahdeksannen luokan kirkkotiedossa perehdytään siihen, miten kirkot ovat syntyneet ja kehittyneet 2000 vuoden aikana. Yhdeksännellä luokalla pääasioina ovat Raamattu ja etiikka. Tavoitteena on, että oppilas osaa kunnioittaa eri tavoin uskovia ja ajattelevia ihmisiä ja tuntee eettisen ajattelun perusteet. 

Lukion eri kursseilla kertaantuvat yhteiskoulussa käsitellyt aiheet syventäen ja tieteellisestä näkökulmasta.

18.4. Historia
Historian yksi perustehtävä on kasvattaa kriittisyyttä. 

Osallistuva kansalaisuus ja yrittäjyys aihekokonaisuus toteutuu luokilla 1-6 työpaikkavierailujen ja ”luokkaretkibisnesten ” hoidon yhteydessä. 

Luokkien 5-6  historian opetuksen tavoitteena on että, Suomen ja yleisen historian keskeiset tapahtumat olisi käsitelty yleisessä historiassa Napoleoniin ja Suomen historiassa Venäjän vallan aikaan asti. 

Yhteiskoulussa jatketaan tästä ja edetään nykypäivään asti. Yksi lisätunti antaa paremmat mahdollisuudet perehtyä kotipaikkakunnan elinkeinoihin ja yrityksiin. 

Lukiossa kertaantuvat ala- ja ylä-asteella opiskellut asiat laajentaen ja syventäen.


18.5. Fysiikka ja kemia
Uutena asiana 5.-6. luokille tulee fysiikkaa ja kemiaa. Huolta herättävät mm. seuraavat asiat. Onko työnantaja tietoinen (varautunut) siitä, miten paljon kustannuksia opetus vaatii? 

Ala-asteen osalta yhteisen oppikirjan valinta on ratkaiseva opsin toteuttamisen kannalta.

Yhteispalavereita tarvitaan ajoittain. Etukäteen opsin valmistelussa on syytä kartoittaa, ettei turhaa päällekkäisyyttä esiinny biologian, fysiikan ja kemian opetuksessa kaikilla tasoilla. Tällä hetkellä tilanne ilmenee esimerkiksi energia-asioissa ja osmoosissa (sekä yläasteen että lukion biologiassa ja kemiassa).

Opettajat tarvitsevat koulutusta, sillä vain vasta valmistuneilla on koulutusta aineiden opettamiseen. 
Oppilaat tarvitsevat suojavaatetuksen ja –varusteet, sopivat laborointitilat (ilmastointi, paloturvallisuus, hätäsuihkut).  Välineistön tulee olla asianmukaista, koska OPS  edellyttää aineen opetusta.
Yksi tapa alentaa kuluja pienillä kouluilla, olisi yhteisten työvälinelaukkujen käyttö. Niitä voitaisiin lainata kouluille tarvittaessa. Oppikirjoja työkirjoineen tulee hankkia kaikille oppilaille.
Kaikilla kouluilla on oltava samat edellytykset ja oikeudet opettaa ja opiskella fysiikkaa ja kemiaa.
Koulujen antama ympäristötiedon opetus on nivellettävä luonnontieteellisten oppiaineiden opetukseen.


18.6. Ympäristö- ja luonnontieto

18.6. Matematiikka

Matematiikka opettaa ajattelemaan ja antaa työkaluja talouden hallintaan

Opetussuunnitelman on vastattava siihen, miten kehittää oppilaiden keskittymiskykyä ja miten opettaa matemaattista ajattelua.

Matematiikan opetuksen on oltava ikätason mukaisesti mahdollisimman havaonnollista ja oppilaiden kokemusmaailmaa hyödyntävää.

Matematiikkaa on esimerkiksi tehtävissä, joissa pohditaan oman talouden hallintaa ja kulutuskäyttöä. Tällä tavoin tehdään rahan arvo ymmärrettäväksi. Vertaillaan, mitä eri vaihtoehdot ostoissa maksavat. Korostetaan, että valinnoilla on merkitystä tulevaisuuden kannalta, ja otetaan huomioon valinnan kohteen hinta pitkällä aikavälillä.

Matematiikan opetuksessa kotitehtävien antaminen ja niiden tekeminen on tärkeää. Oppilaita on harjaannutettava vihkotyöskentelyyn. Päässälaskutaitojen kehittymisestä on huolehdittava kaikilla luokka-asteilla.

Luokilla 1-6 keskitytään:
	
- kokeiluun ja pohdiskeluun	
- mittaamiseen, rakentamiseen ja mallintamiseen
- ajattelua tukevien piirrosten ja välineiden käyttöön  
	
matematiikan historiaa otetaan, kun se luontevasti sopii aiheeseen.	

Luokilla 7-9 keskitytään:

- matemaattisten tekstien tulkintaan ja tuottamiseen
- sääntöjen ja riippuvuuksien etsimiseen ja niiden esittämiseen
- vertailussa ja riippuvuuksissa tarvittavien käsitteiden tulkintaan ja käyttöön
- todistamista pohjustaen vääräksi osoittamiseen ja suoraan todistamiseen
	
matematiikan historiaa otetaan läpäisyperiaatteella

Luvut ja laskutoimitukset

Luokilla 1-6:

- luonnolliset luvut, kokonaisluvut ja murtoluvut
- vastaluku
- peruslaskutoimitusten varmentaminen
- aikalaskut ja aikaväli
- murtolukujen supistaminen ja laventaminen
- kertomien ja jakaminen desimaaliluvuilla ja murtoluvuilla
- lausekkeiden sieventäminen
- suhde
- prosenttilasku
- pyöristäminen ja arviointi sekä laskimen käyttöä rajoitetusti

Luokilla 7-9:

- luonnolliset luvut, kokonaisluvut, rationaaliluvut ja reaaliluvut
- vastaluku, itseisarvo ja käänteisluku
- peruslaskutoimitusten varmentaminen
- aikalaskut, aikaväli
- luvun jakaminen alkutekijöihin, lukujen jaollisuussääntöjä
- murtolukujen supistaminen ja laventaminen ja desimaaliluvun esittäminen murtolukuna
- kertominen ja jakaminen desimaaliluvuilla ja murtoluvuilla
- lausekkeiden sieventäminen
- suhde ja verrannollisuus
- prosenttilasku
- pyöristäminen ja arviointi sekä laskimen käyttö
- potenssi, eksponenttina kokonaisluku
- juuren käsite ja laskutoimituksia neliöjuurella

Algebra

Luokilla 1-6:

- lauseke
- yhtälö, epäyhtälö
- lineaarisen yhtälön ratkaiseminen

Luokilla 7-9:

- lauseke ja sen sieventäminen
- potenssilauseke ja sen sieventäminen
- polynomin käsite, polynomien yhteen-, vähennys- ja kertolasku
- muuttujan arvon sijoittaminen lausekkeeseen
- yhtälö, epäyhtälö, määrittelyjoukko ja ratkaisujoukko
- lineaarisen yhtälön ratkaiseminen
- vaillinaisen toisen asteen yhtälön ratkaiseminen
- verranto
- yhtälöpari ja sen ratkaiseminen algebrallisesti ja graafisesti
- aritmeettisten ja geometristen lukujonojen tutkimista


Funktiot

Luokilla 1-6:

- lukuparin esittäminen koordinaatistossa

Luokilla 7-9:

- Riippuvuuden havaitseminen ja sen esittäminen muuttujien avulla
- funktion käsite
- lukuparin esittäminen koordinaatistossa
- yksinkertaisten funktioiden tulkitseminen ja niiden kuvaajien piirtäminen koordinaatistoon
-funktion kuvaajan tutkimista: funktion nollakohta, suurin ja pienin arvo, kasvaminen ja väheneminen
- lineaarinen funktio
- suoraan ja kääntäen verrannollisuus

Geometria

Luokilla 1-6:

- kolmioihin ja nelikulmioihin liittyviä käsitteitä
- säännölliset monikulmiot
- ympyrä ja siihen liittyvät käsitteet, erityisesti pii ja sen likiarvo

Luokilla 7-9:

- kolmioihin ja nelikulmioihin liittyviä käsitteitä
- säännölliset monikulmiot
- ympyrä ja siihen liittyvät käsitteet
- tasokuvioiden piirin ja pinta-alan laskeminen
- kappaleiden nimeäminen ja luokittelu
- kappaleiden tilavuuden ja pinta-alan laskeminen
- yhdenmuotoisuus ja yhtenevyys
- geometrista konstruointia
- symmetria suoran ja pisteen suhteen
- kierto ja siirto tasossa
- kulmien välisiä yhteyksiä
- Pythagoraan lause
- kolmion ja ympyrän välisiä yhteyksiä
- trigonometriaa ja suorakulmaisen kolmion ratkaiseminen

Todennäköisyys ja tilastot

Luokilla 1-6:

- diagrammien tulkinta
- tietojen kerääminen, muuntaminen ja esittäminen käyttökelpoisessa muodossa

Luokilla 6-9:

- todennäköisyyden käsite
- frekvenssi ja suhteellinen frekvenssi
- keskiarvon, tyyppiarvon ja mediaanin määrittäminen
- hajonnan käsite
- diagrammien tulkinta
- tietojen kerääminen, muuntaminen ja esittäminen käyttökelpoisessa muodossa



18.7. Taito- ja taideaineet

Taito- ja taideaineiden perustaidot opetetaan ennen 7. luokan alkua. 

Taito- ja taideaineiden opetus nivelletään osaksi Orivedellä annettavaa taiteen perusopetusta. 
Koulujen yhteinen kerhotoiminta tukee taito- ja taideaineiden opetusta.

18.7.1. Musiikki
MUSIIKIN KESKEISET TAVOITTEET JA SISÄLLÖT KUUDENNEN LUOKAN PÄÄTTYESSÄ

Oppilas
- osaa käyttää ääntään niin, että hän pystyy osallistumaan ajoittain kaksiääniseen yhteislauluun
- arvostaa yhteislaulua
- osaa laulaa mikrofoniin
- osaa toimia musisoivan ryhmän jäsenenä ottaen huomioon muut ryhmän jäsenet
- hallitsee jonkin verran rytmi-, melodia tai sointusoittimien perustekniikoita. Pystyy harjoituksen jälkeen osallistumaan yhteissoittoon.
- osaa käyttää jonkin verran peruskäsitteitä soiton yhteydessä
- osaa kuunnella musiikkia ja tehdä siitä havaintoja
- tunnistaa ja erottaa eri musiikin lajeja

18.7.2. Kuvataide

18.7.3. Käsityö
Useimmissa kouluissamme on kymmenisen vuotta noudatettu ns. tasa-arvokäsityötä, siis tytöt ja pojat ovat saaneet samanlaisen käsityönopetuksen. Tätä linjaa jatketaan.

18.7.4. Liikunta
LIIKUNTA LUOKILLA 1-4

Tavoitteena saavuttaa taso joka vastaa kuvausta oppilaan hyvästä osaamisesta 4.luokan päättyessä (Opsin luonnos)

Oppilas 

* hallitsee motoriset perustaidot ja osaa käyttää niitä monipuolisesti eri liikuntamuodoissa
- heittäminen, kiinniottaminen, pyöriminen, juokseminen, hyppääminen, kieriminen
- koko ajan monipuolisesti

* osaa joitakin perus-, väline- ja telinevoimistelun liikkeitä
- telineillä heilunnat, riipunnat, radat, ponnistaminen, kuperkeikka, pääseisonta, käsinseisonta, 3-4 avustamisen alkeita

* osaa joitakin pallopelejä sekä käsitellä pelivälinettä myös leikkeihin ja harjoituksiin sovellettuna
- pesäpallo, koripallo, jalkapallo, kaukalopallo
- pien- ja viitepelit ensisijalla

* osaa luistelussa liukumisen, eteenpäin luistelun ja jarrutuksen
- lisäksi luistimien jalkaan laittaminen ja kypärän käyttö
- edelleen leikillä hyvin tärkeä osuus
- pienpelit ja viitepelit

* osaa hiihdossa perinteisen hiihdon ja luisteluhiihdon sekä mäenlaskun alkeita
- edelleen pelit ja leikit, hipat
- hiihtomaa !!!
- tasatyöntö, 2tahtivuorohiihto, kuokka (vapaassa)
- laskemisessa aurajarrutus ja perusasento

* osaa liikkua luonnossa alkeiskarttaa hyväksi käyttäen ja luontoa kunnioittaen
- pihasuunnistus, piilosilla, viivasuunnistus, mittasuhde
- jokamiehen oikeudet

* pystyy uimaan vähintään 50 metriä
- totuttautuminen veteen, leikit ja pelit
- uintityylein perusteita (alkeisselkä, alkeisvapari jne)

* osaa ilmaista itseään luovasti liikunnan avulla ja liikkua jonkin rytmin tai musiikin mukaan
- pientanssit (kävelytanssit, squaretanssit)

* toimii itsenäisesti ja ryhmässä sovittujen ohjeiden mukaan sekä osallistuu vastuullisesti ja yritteliäästi liikunnan opetukseen
- tunnille ajoissa, oikeissa varusteissa
- välineiden järjestelyihin osallistuminen
- asiallisuus ja parhaansa yrittäminen, ei löysäilyä / pelleilyä

18.8. Englanti

Aineenopettajien koulurajat ylittävällä yhteistyöllä on varmistettava eri vuosiluokkien oppisisältöjen niveltyminen toisiinsa. 

Aineenopettajat kokoontuvat kerran vuodessa keväisin päivittämään eri vuosiluokkien oppisisällöt.

Kieltenopetukseen Internetin käyttö kuluu luonnollisena osana. On taattava, että kieliluokissa on oma tietokone ja Internet-liittymä oppilaiden opetuskäyttöä varten.

18.9. Terveystieto

18.10. ET

19. Tukiopetus
Tukiopetusta järjestetään tarvittaessa oppilaille, jotka ovat jääneet opetuksessa jälkeen sairauden, oppimisvaikeuksien tai muiden vastaavien syiden takia. 
Tuntityöskentelyn tai kotitehtävien teon laiminlyönnistä johtuva lisäopetuksen tarve ei oikeuta oppilasta saamaan tukiopetusta.

20. Opinnoissa etenemisen periaatteet, arviointi ja todistukset

Oppimisen arviointi on Oriveden kouluissa monimuotoista. Oppilaita kannustetaan ja harjaannutetaan jatkuvaan itsearviointiin. Oppilaan ja opettajan välillä käydään arviointikeskustelu merkittävissä opiskeluun liittyvissä muutostilanteissa. Yhteinen arviointikeskustelu käydään ainakin kuudennen luokan päättyessä.

 Kuntatasolla määritellään kaikille yhteiset, selkeät ja mitattavat oppimistavoitteet, jotka ovat oppilaiden, opettajien ja huoltajien tiedossa. Oppimisen arvioinnin luotettavuutta ja kuvaavuutta arvioidaan vuosittain.

Oppilaan arviointi ja sen perustuminen hyvän osaamisen kuvauksiin

Opinnoissa etenemisen periaatteet

Todistukset


21. Kieli- ja kulttuuriryhmien opetus 
Vieraisiin kieli- ja kulttuuriryhmiin kuuluvien oppilaiden opetus

Muista kulttuureista tuleville oppilaille järjestetään heidän kulttuuri-identiteettinsä kehittymistä tukevaa opetusta. Tarvittaessa koulu tekee yhteistyötä oppilaan kodin ja lähiyhteisön kanssa oppisisältöjen määrittämiseksi.


22. Valinnaisaineiden opetus 
Oriveden kaupungin perusopetuksen oppilaitoksissa annettava valinnaisaineiden opetus tukee Oriveden kulttuurikaupunkikuvaa ja luo edellytyksiä elävälle omaehtoiselle kulttuurielämälle.
Valinnaisaineiden opetus tarjoaa oppilaille mahdollisuuden käden taitojen kehittämiseen ja luo perusvalmiuksia, joita tarvitaan oppilaiden suuntautuessa ammattitutkintoihin johtaviin jatko-opintoihin.


23. Kerhotoiminnan järjestäminen
Kouluilla järjestetään koulun kasvatustavoitteita tukevaa kerhotoimintaa. Erityisenä painotuksena kerhotoiminnan järjestämisessä tulee olla sen syrjäytymistä ehkäisevät vaikutukset.
Oriveden kaupungin kouluissa järjestetään keskitetysti ohjattua kulttuuriharrastuksia edistävää kerhotoimintaa, joka tukee Oriveden kaupungin kulttuurielämän kehittymistä.

24. Ohjaustoiminta opiskelun tukena ja suunnitelma työelämään tutustumisen järjestelyistä
Oriveden kaupungin peruskouluissa annettavan ammatinvalinnan ohjauksen tulee ottaa huomioon paikkakunnan elinkeinorakenteen erityispiirteet. 
Ammatinvalinnan ohjaus on osa Oriveden kaupungin elinkeinopolitiikkaa. 
Erityisenä painopisteenä on yrittäjyyden edistäminen.

25. Tietostrategia

kts. Oriveden koulutoimen tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön strategia

26. Toiminnan kehittäminen ja arviointi
Opetuksen arviointityö on keskeisiltä osiltaan koulujen itsearviointia. Sitä koordinoi opettajien ja koulutoimen hallinnon edustajista koottu arviointityöryhmä. 

Työryhmä käy vuosittain arviointien palautekeskustelut koulujen kanssa. 

Arviointityöryhmä raportoi vuotuisista arviointituloksista yleisellä tasolla Oriveden koulutuslautakunnalle.

Oriveden koulutustoimi arvioi toimintaansa kokonaisuutena kolmen vuoden välein. Kokonaisarvioinnissa on tarkoituksenmukaista käyttää myös ulkopuolista tahoa arvioinnin suorittajana.

JOHTOPÄÄTÖSTEN TEKOON, POHDINTAAN JA KEHITYSTYÖHÖN OSALLISTUVAT OPPILAAT, KOKO KOULUN HENKILÖKUNTA, KOULUTUSLAUTAKUNTA, KAUPUNGIN JOHTORYHMÄ, HALLITUS JA VALTUUSTO (VAI MITEN TUO KUVIO MENEE??). 


