NY OPS -polku
NY OPS -polku on tarkoitettu oman opetustyön suunnittelun tueksi. Polusta näet, miten Minä + Sinä = me
-ohjelmakokonaisuus nivoutuu osaksi opetussuunnitelmia, ja voit täydentää polkua omiin tarpeisiin
sopivaksi. NY-ohjelmakokonaisuudet tukevat eheän
oppimispolun rakentamista, laaja-alaisen osaamisen
ja monialaisen oppimiskokonaisuuden suunnittelua.

OPS, esiopetus
Oppijat tutustuvat omiin vahvuuksiinsa, erilaisiin
ihmisiin ja sitä kautta vahvistavat vuorovaikutustaitojaan. Yritykset, erehdykset ja luovat ideat kuuluvat
elämään, joita kunnioittamalla ja tukemalla oppijan
terve itsetunto kehittyy. Lähiympäristöön ja sen
monimuotoisuuteen sekä tulevaisuuden taitoihin
tutustutaan ikäkaudelle sopivien tehtävien kautta.

Terveen itsetunnon kehittyminen

Vuorovaikutus ja toisten huomioiminen

Leikki, oppimisen ja oivaltamisen ilo, kasvua tukeva
ympäristö, itse tekeminen, kokeilu ja kokeminen,
yritys ja erehdys, kannustus ja tuki, lapsuuden kunnioitus, lähiympäristö ja sen monimuotoisuus

Sosiaaliset taidot, erilaisissa tilanteissa
toimiminen, mielikuvituksen kehittyminen ja
empatiakyky
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Minä

OPS, vuosiluokat 1–3,
alkuopetus

Sinä
_____________________________

_____________________________
L1 – Ajattelu ja oppimaan oppiminen
Ymmärretään oman kokemuksen merkitys, kysytään,
kuunnellaan muita, ihmetellään ja kyseenalaistetaan
omaa sekä muiden ajattelua
L3 – Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot
Harjoitellaan hyvää käytöstä ja opetellaan
huolehtimaan ympäristön siisteydestä ja
toimitaan eri tavoin tukien fyysistäja psyykkistä toimintakykyä

8

Minä + sinä = me

Yhdessä tekeminen, toisten kuuntelu ja roolien
jakaminen

Opitaan yhteisiä sääntöjä, luodaan luottamusta toisiin ja toimitaan ryhmänä, jossa jokaisen panos on
tärkeä yhteisen päämäärän saavuttamiseksi
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Päätöstapahtuma

Me
Oppiaineet:

OPS, vuosiluokat 1–3,
alkuopetus

_____________________________
_____________________________

Oppiaineet:

_____________________________

Vastuunotto ja suunnitelmallinen toiminta
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OPS, esiopetus

Oppiaineet:

Yhteistoiminnallisuuteen kasvaminen

_____________________________
L2 – Kulttuurinen osaaminen,
vuorovaikutus ja ilmaisu
Toimitaan erilaisten ihmisten kanssa, esitetään omia mielipiteitä, tutustutaan toisten kunnioitukseen ja erilaisuuden hyväksymiseen

Oppiaineet:
_____________________________
_____________________________

L7 – Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän
tulevaisuuden rakentaminen

L6 – Työelämätaidot ja yrittäjyys

Pohditaan käsitteitä oikeudenmukaisuus, yhdenvertaisuus
ja vastavuoroisuus sekä niiden merkitystä
sosiaalisten taitojen kehittymisessä

Toimitaan ryhmässä, harjoitellaan ikäkaudelle
sopivaa vastuunkantoa, saadaan oma kokemus
yhdessä suunnitellusta tapahtumasta ja
tiedostetaan, missä ollaan hyviä

L5 – Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen
Harjoitellaan laitteiden, ohjelmistojen ja palveluiden käyttöä ja opetellaan niiden käyttö- ja
toimintaperiaatteita yhdessä kokeillen

L7 – Osallistuminen, vaikuttaminen ja
kestävän tulevaisuuden rakentaminen
Suunnitellaan toimintaa ja tuetaan
yksilönä ryhmän tavoitteita

L4 – Monilukutaito
Tuotetaan erilaisia tekstejä, kokeillaan kuvallisia ilmaisutapoja ja hankitaan tietoa
erilaisista lähteistä
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NY OPS -koonnin löydät verkkosivuiltamme
osoitteesta: nuoriyrittayys.fi/ohjelmat.

Minä + sinä = me
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