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Minkälaista tukea kaksivuotisen esiopetuksen 
toimeenpanoon?

• 18.2. webinaarissa kysyimme lyhyesti 
osallistujilta, minkälaista tukea 
kaksivuotisen esiopetuksen 
toimeenpanoon toivotaan.

• Teemoina olivat koulutukset, 
tukimateriaalit sekä verkostotyö.
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Mistä aiheista toivoisit koulutusta:
• Kaksivuotisen esiopetuksen järjestämiseen liittyvät koulutukset 
• Kolmiportainen tuki ja tiedonsiirto
• Oppilashuolto
• Toimintakulttuurista, oppimisen alueista (erityisesti kielelliset ja matemaattiset valmiudet)
• Esimiesten ja johtajien tuki
• Eri ikäisten lapsien ryhmien muodostaminen ja toiminta
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Mistä teemoista tai aiheista toivoisit tukimateriaalia?
• Siirtymävaiheiden yhteistyö
• Paikallisen opetussuunnitelman laatimisesta
• Kasvun ja oppimisen tuki ja lomakkeet
• Kokeilun pedagogisesta johtamisesta
• Kolmiportainen tuki, oppilashuolto ja oppimisen alueet
• Miten kaksivuotinen esiopetus eroaa varhaiskasvatuksesta? Vanhemmille tiedottaminen



Verkostotoiminta

• Verkostojen on hyvä tavata myös kokeilun aikana, sillä 
ratkaistavia asioita ilmenee varmasti matkan varrella.

• Olisi hyvä saada vinkkejä siitä miten eri kunnissa 
lähdetty liikkeelle ja miten toteutetaan käytännössä.

• Toivon, että tämä tukisi opettajien työtä, eikä toisi lisää 
työ taakkaa.

• Tärkeää, säästyy aikaa kun yhdessä miettii 
toteutustapoja

• Verkostoitumisella on kiire ja erityisesti pienen kunnan 
edustajana verkoston kautta saa arvokasta tietoa, apua 
ja osaamisen jakamista!
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Verkostoituminen ja sähköinen alusta

• Kokeilukunnille on lähetetty viesti ilmoittautua  
kaksivuotisen esiopetuksen pedagogiseen 
verkostoon.

• Verkostotyö tukee kaksivuotisen esiopetuksen 
opetussuunnitelman toimeenpanoa ja 
verkostoitumisessa hyödynnetään sähköistä 
alustaa. 

• Ilmoittautumisaikaa on vielä 15.3.2021 asti. Tällä 
hetkellä verkostoon ilmoittautuneita on 46.
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Ajankohtaisia koulutuksia ja tapaamisia

1. Koulutukset OPS-työkaluun: Kaksivuotisen esiopetuksen kokeilun 
opetussuunnitelman luominen: 
https://wiki.eduuni.fi/pages/viewpage.action?pageId=171991170

• Seuraava koulutus 11.3.2021 klo 14.30-16.0

• Myös ruotsinkielinen koulutus 16.3.2021 klo 12.00-13.00

• Koulutusten videot ovat verkossa katsottavissa kahden viikon ajan.

2. Verkostoon osallistuville kokeilukunnille tarjoamme yhteistä päiväkahvitapaamisia 
huhti-kesäkuussa torstaisin 22.4., 6.5., 20.5. ja 3.6. klo 12.15-13.00. 

• Tule keskustelemaan ja kysymään kaksivuotisen esiopetuksen käytännöistä, 
ideoista tai pulmista.
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https://wiki.eduuni.fi/pages/viewpage.action?pageId=171991170


Kiitos!


