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talvipuutarha-aula kaupungintalo

1. Imatran kaupungin varhaiskasvatussuunnitelma
Minna Leinonen esitteli varhaiskasvatusta ja siihen liittyvää
varhaiskasvatussuunnitelmaa.

Muutoksia on tulossa toimintakulttuuriin. Millainen ilmapiiri pitäisi olla?





Iloinen ja valoisa
Rento ja ei tarvitse istua vain hiljaa
Ei kaikesta sanota, että älä tee niin tai näin
oppituntimaista toimintaa tuokioita ei niinkään kirjoja

Millainen on varhaiskasvatuksen hyvä aikuinen?








rento eikä huuda lapsille
hauska
leikkii ja on lasten kanssa, kuulee ja kuuntelee
ymmärtäväinen ja osaa opettaa käytöstapoja
tykkää työstään ja on iloinen
ajattelee, että kaikki lapset ovat tasa-arvoisia eikä ajattele lapsista negatiivisesti
erilaisuuden hyväksyvä aikuinen

Onko kiusaamisen ehkäisevät suunnitelmat tärkeitä myös varhaiskasvatuksessa?





ei saa kiusata missään
ja siihen on puututtava heti
kiusatulle jää huono omatunto
pitää puuttua ajoissa jo päiväkodissa

Onko tärkeätä että tuki huomioidaan erilaisuuden osalta jo varhaiskasvatuksessa?



on tärkeää ja on hyvä olla erilaisia toimintatapoja esim. aktiivipallot, palikoita ym.
tekemistä, jota voi tehdä muunlaisia asioita
eriarvoisuus ei ole hyvä vaan on hyvä, jos aikuiset huomioivat lapset
tasavertaisesti

Keskusteltiin varhaiskasvatuksen palveluverkon kokonaisuudesta
Missä olisi hyvä olla päiväkoteja?





lähellä niitä kouluja, jos vaikka sisarus on siinä lähikoulussa
päiväkoti ja koulumatkat olisivat kohtuulliset ja yhdenmukaiset
olisi hyvä liikkua palveluihin, mutta kuitenkin rauhallisessa paikassa
valoisat paikat

Millainen on unelmien päiväkoti/perhepäiväkoti?












jossa olisi ihana, hyvä päiväunipaikka
iso piha
pihalla leikkitelineitä mm. keinuja ja paikkoja, joissa voi leikkiä
jalkapallo ja hyppypaikkoja
leluja
pelejä
turvallista
hyvä ruoka ja hyvä paikka syödä, valoisaa ja ikkuna
ilmasto on hyvä
kasveja
luontoretket ja luonto lähellä

2. Imatran perusopetuksen opetussuunnitelman ja kehittämiseen liittyviä
ajankohtaisia asioita
Minna Rovio esitteli kehittämiskokonaisuutta ja käytiin yhdessä läpi siihen liittyviä
asioita.

Millainen oppilasryhmäkoko olisi riittävä/hyvä?





20 keskikokoinen luokka/ryhmäkoko ei liian iso eikä liian pieni
16–18 olisi hyvä, saa jaettua hyvin monella eri tavalla ryhmää
kun on useampi luokka yhdessä, niin on useampi aikuinen, mutta pitäisi olla
selkeä malli, että tietää kuka on aikuinen, joka vastaa asiasta
jos on ryhmäjako, niin sen pitäisi olla selkeä oppilaille, jotta tietää missä
ryhmässä on

Millainen on opettajan rooli koulussa/opetuksessa?





häneltä saa tiedon ja opetuksen
selventää asioita, selittää tarkemmin opittavaa asiaa
luokanvalvojana
pitää huolta järjestyksestä ja koko luokan/ryhmän toiminnasta; huolehtii

Mitä asioita pystyt itse tekemään oppitunneilla ja mihin tarvitset ohjausta?




tiedon hakemiseen pystytään itse
pystyy tekemään itse, jos on selkeät ohjeet mitä tehdään
osa oppilaista ei pysty tekemään itseohjautuvasti mitään vaan käyttää ajan
jutusteluun ja kaikkeen muuhun kuin mitä pitäisi tehdä
ohjaaja/tukiopettaja auttaa oppilaita ja on hyvä, jos hän vähän auttaa alkuun
jotkut oppilaat eivät pysty tai heillä ei ole edes välineitä mukana, joten itsenäinen
työ on vaikeaa




3. Virta opiston kehittämiskokonaisuudet
Sarianna Purtilo esitteli Virta opiston toimintaa ja käytiin läpi keskustellen siihen
liittyviä asioita.

Oletteko kuulleet Virta opiston?




opiskelen siellä päivittäin koulussa
työväenopiston käsityökoulussa
kuvataidekoulussa

Mitä haluaisitte opiskella/tehdä Virta opistossa?








musiikki (piano, kitara, rumpu)
kuvataide (positiivisin vaihtoehto)
käsityön opiskelu mieleistä harrastaa
cheerleader -toiminta
koodaamista
trampoliinikerho/paikka, jossa sitä voi harjoitella
surffaamista

4. Imatran teatterivierailu 22.5 klo 14- 15.30 samalla pidetään kauden lopettajaiset
kierroksen loputtua ja nautimme pienen välipalatarjoilun teatterin yhteydessä
olevassa kahviossa.
5. muut asiat

