Toiminta-ajatus perustana

Töölön ala-asteen koulu
Oppimisen ja tulevaisuuden taidot
OPS tavoitteet

Yhteispelillä eteenpäin
Avaintavoitteet lv 2020-21

Kasvatuskumppanuus

Vanha talo,
tuoreet tuulet.
Hyvä henki,
hymyhuulet.

LAPSEN

Opin salat
aukeavat,
osaamiseen
innostavat.

EDUN
ENSISIJAISUUS

TOIMINTA-AJATUKSEMME

Ajattele, toimi yhdessä ja
kanna vastuuta.

Avaintavoitteena YHTEISPELILLÄ ETEENPÄIN
o
o
o
o

YPE tunnit luokissa, kokoustamistavat, vanhempainillat
Positiivinen pedagogiikka/ Vahvuuskorttien käyttö
Kamu –ohjelma: kiusaamiseen puuttuminen, Verso
Positiivinen työyhteisö – ammatillisen yhteistyön
vahvuus

Mikä on Yhteispeli?

Niilo Mäki Instituutti

Yhteispeli on käytännönläheisiä toimintatapoja lasten ja nuoren tunne- ja
vuorovaikutustaitojen tukemiseen sekä kouluyhteisön hyvinvoinnin lisäämiseen.
Tavoitteena on tukea ja vahvistaa lasten ja nuorten tunne- ja vuorovaikutustaitoja, lisätä
kouluyhteisön hyvinvointia, ennaltaehkäistä koulutyöhön kuormitusta tuovia ongelmia sekä
vaikuttaa käytännönläheisillä toimintatavoilla johtamiseen ja toimintakulttuuriin koko koulussa.
Yhteispeli koskettaa koulua monella tasolla aina rehtoreista ja opettajista oppilaisiin sekä
heidän vanhempiinsa saakka.
Yhteispelin tavoitteisiin pyritään käytännönläheisesti koulujen toimintatapoihin ja ilmapiiriin
vaikuttamalla sekä koulun ja sen yhteistyötahojen (esimerkiksi koti ja esiopetus) yhteistyön
sujuvuutta lisäämällä.

Muita avaintavoitteita lv 2020-21
• Yhteis-/samanaikaisopettajuuden vahvistaminen
 Yhteistyön esimerkki ja vahvuus
 Opettajien vahvuuksien hyödyntäminen
 Oppilaiden erilaiset ja joustavat ryhmittelyt
• Inkluusion vahvistaminen
• Oppilaiden osallisuuden vahvistaminen
• Digioppimisen edelleen kehittäminen, sähköiset portfoliot
osana arviointia kaikilla luokilla.

Inklusiivisten opetusjärjestelyt
•Inklusiivisen koulun ytimessä on yksilön tunne yhteisöön kuulumisesta
•Inklusiivisilla opetusjärjestelyillä tarkoitetaan opetusta, johon otetaan oppilaiksi yhteisön kaikki lapset ja
lapsen tarvitsema tuki tuodaan omaan luokkaan.
•Inklusiivisissa opetusryhmissä on lapsia kaikilta tuen tasoilta: yleisestä, tehostetusta ja erityisestä
tuesta. Oppilaita ryhmitellään
joustavasti
ja opetusjärjestelyt
mahdollistavat
hyvin myös ylöspäin eriyttämisen.
Helsingin
kaupungin
peruskoulujen toiminnan
kehittäminen
asiakaskokemuskyselyn avulla
•Oppilaita opetetaan yhdessä, he toimivat yhdessä ja tekevät yhteistyötä.

INKLUUSION VAHVISTAMINEN Töölössä
Suunnittelu jatkuu elokuussa 2020

• Ei sinänsä suurta uutta – meillä erityisluokkien oppilaiden integroimista on
tehty jo pitkään. Nyt tavoitteena vahvistaa sitä aikuistuella ja lisäämällä
tuntimäärällisesti opetusta yleisopetuksessa. Jokaisen oppilaan kohdalla
tämä mietitään yksilöllisesti.
• Oppilaiden mahdollisuus pienryhmäopetukseen jatkuu, mutta suuntaa
kohti yleisopetusta vahvistetaan, samalla yleisopetuksen tuen tarvitsijoita
voidaan tukea.
• Resursointi: erityisluokanopettaja, laaja-alainen erityisopettaja,
resurssiopettaja sekä koulunkäynnin avustaja, koskee alueellisen
erityisluokan toimintaa ja opetusta yleisopetuksessa.
• Tuettu erityisluokka jatkaa nykyisellä resurssilla. (erityisluokanopettaja,
erityisopettaja ja koulunkäynninavustaja)

Asiakaskokemuskyselyn lv 2020-21 (1. ja 5.lk)
Helsingin kaupungin peruskoulujen kehittäminen asiakaskokemuskyselyn avulla

Oppilaiden kysely:
Missä erityisesti onnistumme:
• On kavereita
• Kiusattu saa apua
• Turvallisuus
• Oppimisen tuki
• Saan asettaa itselleni oppimistavoitteita
Missä meillä on kehitettävää?
• Kerhotarjonta
• Arvioinnin apu oppimiselle
• Koulunkäynnin mielenkiintoisuus
• Yhteisten tapahtumien suunnittelu
• Positiivinen palaute
•

Helsingin kaupungin peruskoulujen toiminnan kehittäminen asiakaskokemuskyselyn avulla

Huoltajien kysely:
Missä erityisesti onnistumme?
• Opettajaa helppo lähestyä
• Henkilökunnan tavoitettavuus
• Oikeudenmukainen kohtelu
• Turvallinen koulupäivä
• Aktiivinen tiedottaminen
• Lapsesta saa kertoa opettajalle
Missä meillä on kehitettävää?
• Tilojen toimivuus
• Tiedon saaminen oppimisen tavoitteista
• Koko kaupunki oppimisen ympäristönä
• Kiusaamiseen puuttuminen

Koulun valitut kehityskohteet
1. Oppilaiden osallisuuden lisääminen: enemmän osalliseksi yhteisten
tapahtumien suunnitteluun.
2. Positiivisen palautteen lisääminen: sekä oppilaan että huoltajan
suuntaan.
3. Kerhotoiminnan kehittäminen: opettajien osaamisen
hyödyntäminen ja ulkopuoliset toimijat.

Kehittämistoimien toteuttaminen
1. Osallisuustiimin rakenteiden kehittäminen ja toiminnan
vahvistaminen.
2. Positiivisen palautteen lisääminen.
• Yhteispeli-ohjelman ja vahvuuspedagogiikan käyttäminen.
3. Kerhotoiminnan kehittäminen
• Tarjotaan erilaisia kerhoja erityisesti 3.-6. luokille (koulun sisältä ja
ulkopuolelta).
• Kyselyt kerhoista (oppilaat ja opettajat).

OPETTAJAT lv 2020-21
1A
1B
1C
1F
2A
2C
3A
3B
3C
4A
4B
4C
5A
5B
5C
6A
6B
6C
1-6D
2-5E

JOHANNA KETONIEMI
EEVA-KAISA GUSTAFSSON
NINA ÖDNER
HANNA LENKOLA
PÄIVI ALA-HARJA
LARI KÄRKKÄINEN
HEIDI NIEMINEN
TARJA KINNUNEN
MARI KARPPANEN
SANNA TAIPALE
TUIJA KAPULI
PIIA RÖTKIN
LENI LEONSAARI
KATARIINA SKAFFARI
TATU LUOTO
SAKARI PELKOLA
TUOMAS KÄÄR
MARKO HUOVINEN
HANNA MÄKI
ILKKA AUROLA
TOMMI HILTUNEN
JUHA POUTANEN

ELA
ELA
ELA
EN RU
RAENSA
ENRARUES
EN CLIL
S2
RES
UE ORT
UE KAT
UE ISL
Apulaisrehtori
Apulaisrehtori
Rehtori

MERI OLLIKAINEN
MINNA LUKKARI
TIINA KANTOMAA
RIITTA TUOMINEN
ANU MÄKI
HENRIIKKA VAHOSALMI
ANNA PFEFFERLE
OLAVI HAUTANIEMI
JANNE KONTTURI
TIMO HARJU

JANNE KONTTURI
RIITTA TUOMINEN
PAULA LUOPIO-LEMETYINEN

Koulu alkaa 13.8.2020 klo 9.00
• Hyvää kesää ja antoisaa lomaa kaikille!

Mikäli korona aiheuttaa muutoksia
koulun aloituksen järjestelyissä,
tiedotamme Wilman kautta ja koulun
kotisivuilla.

