VIP-verkoston Toiminta-alueittain järjestettävä
opetus –teemaryhmä toimii ja tuottaa
Yksi VIP-verkostoon kuuluvista kansallisista teemaryhmistä on Toiminta-alueittain
järjestettävän opetuksen teemaryhmä. Teemaryhmä koostaa materiaaleja, esitteitä, tietoa ja tutkimuksia sellaisen opetuksen järjestämisestä, kun todetaan, ettei
oppilas kykene opiskelemaan edes oppiaineiden yksilöllistettyjä oppimääriä.
Toiminta-alueet ovat motoriset taidot, kieli ja kommunikaatio, sosiaaliset taidot,
päivittäisten toimintojen taidot ja kognitiiviset taidot.
Toiminta-alueittain järjestettävä opetus
-teemaryhmä on toiminut kesäkuusta
2019
Moniammatillisen teemaryhmän tapaamisia
on järjestetty kahden kuukauden välein joko
etäyhteyksin tai livenä kesäkuusta 2019 alkaen. Tuolloin tavoitteeksi otettiin tuottaa materiaalia ja ohjeita toiminta-alueittaisen opetuksen valitsemisen tueksi, tiedotteita yleis- ja
selkokielellä siitä, mitä toiminta-alueittainen
opetus on sekä geneerinen lääkärinlausuntopohja pedagogisten suunnitelmien tueksi.
Kyselytyökalu ja oppaita jo saatavilla

Kuva: Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri.

Teemaryhmä on tuottanut materiaaleja ja tietoa, ja niitä on jo julkaistu VIP-verkoston sivuilla (https://
vip-verkosto.fi/teemaryhmat/toiminta-alueittain-jarjestettava-opetus/). Teemaryhmän Malleja ja
menetelmiä -osiosta löytyy muun muassa Kyselytyökalu toiminta-alueittaisen opetuksen järjestämisen tueksi, joka palvelee opetuksen järjestäjää siinä vaiheessa, kun mietitään millainen opetuksen järjestämisen muoto olisi oppilaalle paras. Kyselytyökalu auttaa pohtimaan, onko oppilaalle mahdollista valita toiminta-alueittainen opetus. Pohdinnan tueksi on myös tekeillä tarkempi ohjeistus. Lisäksi
osiossa on muun muassa vinkkejä etäopetukseen videon muodossa. Tutkimusta ja kirjallisuutta -osiossa paneudutaan aiheeseen eri näkökulmista sekä listataan teemaan liittyviä tutkimuksia ja muita
tekstejä. Tietoiskut-osiossa on uunituoreita videoita, jotka liittyvät toiminta-alueittaisen opetuksen järjestämiseen. Tämän lisäksi ryhmän yhtenä tehtävänä on ollut päivittää Opetushallituksen nettisivuille
tietoa toiminta-alueittain järjestettävästä opetuksesta. Huoltajille ja opetuksen järjestäjille on tulossa
oppaita vielä kevään 2020 aikana.
Ryhmään kuuluvat:
lastenneurologi Hannu Heiskala, psykologi Suvi Kivimäki (Helsinki), rehtori Maarit
Lasanen (Elmeri-koulut), ohjaava opettaja Päivi Lång (Oppimis- ja ohjauskeskus
Valteri), tutkijatohtori Irene Rämä (Helsingin yliopisto), erityisluokanopettaja Lauri Räty (Jyväskylä), sosiaalityöntekijä Maarit Varvikko (Helsinki), yliopistonlehtori
Aino Äikäs (Itä-Suomen yliopisto) sekä opetusneuvos Jussi Pihkala (opetus- ja
kulttuuriministeriö), opetusneuvos Pirjo Koivula (Opetushallitus), hanke- ja koulutuspäällikkö Terhi Ojala (Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri). Ryhmän sihteerinä
toimii toimistosihteeri Tiina Stenvall (Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri).
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