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Kunta-OPS



Oppiminen-ohjaus-opetus

-> uusi toimintakulttuuri

 Arviointi oppimisen ohjaamisen keskiössä

 Oppimista ohjataan palautteen avulla (s.50)

 Oppimista edistävä arviointi on:

 Laadullista ja kuvailevaa

 Oppimisen solmukohtia analysoivaa ja ratkovaa vuorovaikutusta 



Arviointi lukuvuoden aikana

 Opettajan antaman palautteen tulee näyttää oppilaille:

 Mitä heidän on tarkoitus oppia

 Mitä he ovat jo oppineet

 Miten he voivat edistää omaa oppimistaan

 Palautteen avulla oppilaita ohjataan vähitellen:

 Ohjaamaan omaa oppimistaan

 Asettamaan itselleen tavoitteita

 Käyttämään onnistuvia oppimisstrategioita



Toisen vuosiluokan päätteeksi tehtävä 

arviointi

 Pääpaino oppimisen edistymisen arvioinnissa

 Lukuvuositodistuksen lisäksi myös muuta ohjaavaa palautetta

 Tavoitteena tuoda esille oppilaan vahvuuksia oppijana ja vahvistaa itsetuntoa 

ja oppimismotivaatiota

 Nivelvaiheessa korostuu opettajan, oppilaan ja huoltajan vuorovaikutus

 Oppilaan omat arviot ja toiveet

 Huoltajan näkemykset



Oppimisprosessin keskeiset, laaja-alaisiin 

tavoitteisiin perustuvat näkökulmat

 Edistyminen kielellisissä valmiuksissa

 Kysymisen ja kuuntelemisen taidot

 Vuorovaikutustaidot ja taito ilmaista itseään eri keinoin

 Edistyminen työskentelytaidoissa

 Taito työskennellä itsenäisesti ja ryhmässä

 Edistyminen taidossa huolehtia omista ja yhteisesti sovituista tehtävistä



Arviointi - äidinkieli

 Ohjaavuus ja kannustus

 Päätehtävänä tukea ja edistää oppilaiden kielellistä kehitystä kaikilla 
tavoitealueilla

 Arviointi tuottaa tietoa opetuksen suunnitteluun

 Havainnollistaa tuen tarpeita kielellisessä kehityksessä

 Keskeiset arvioinnin kohteet:

 Edistyminen itsensä ilmaisemisessa ja vuorovaikutustaidoissa, sana- ja käsitevarannon 
karttuminen

 Edistyminen lukutaidossa sekä tekstien ymmärtämisessä ja lukemisen harrastamisessa

 Edistyminen tekstin tuottamisessa, erityisesti käsin kirjoittamisen ja näppäintaitojen 
kehittyminen

 Edistyminen kielen ja kulttuurin ymmärtämisessä, havainnot sanojen merkityksestä ja 
arjen kielenkäyttötilanteista



Suomen kieli ja kirjallisuus –oppimäärä

 jaettu tavoitteisiin (T1-T14) 

 sisältöihin S1-S4 

 laaja-alainen osaaminen (L1-L7)



Suomi toisena kielenä ja kirjallisuus -

oppimäärä

 Tavoitteet T1-T14

 Sisällöt S1-S5

 Laaja-alainen oppiminen L1-L7



Keskustelua:

 Sisällöt – korreloivatko tavoitteisiin, löydätkö sisällöistä ”ällät”?

 Kaipaatko täsmennystä tiettyihin sisältöihin?

 Kaipaatko käytännön esimerkkejä?

 Tuleeko OPSin”henki”/toimintakulttuuri mielestäsi ilmi sisällöissä?

 Käydään läpi yksi sisältöalue kerrallaan

 T1-T4 Vuorovaikutustilanteissa toimiminen

 T5-T8 Tekstien tulkitseminen

 T9-T11 Tekstien tuottaminen

 T12-T14 Kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin ymmärtäminen



Muuta keskustelua

 Kiinnostaako joulun alla esim. matematiikan materiaalin valmistaminen? 

(Varga-kurssin satoa kesäkuulta)

 Ilmianna oman koulusi eskariyhteistyö – pieni esitys keväiseen 

iltapäiväkoulutukseen?


