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Perusopetuksessa opetettavien aineiden ja aihekokonaisuuksien monialaiset (POM) opinnot (60 op) (OKLPOM 60 op)
erityispedagogiikan koulutuksen opiskelijoille – lukujärjestyspohja ilmoittautumisohjeet (Kainulainen 22.6.2016)

EP-POM, lukujärjestyspohja 1. POM-vuoden opinnoille, lv. 2016–17

Periodi KLO Maanantai Tiistai Keskiviikko Torstai Perjantai

1
1.9. -

21.10.2016

8–10 POM11JO-luento
POM1YYL R910–12 POM11JO-demo R9

12–14 POM1YKA POM1YMA R9
14–16 POM1YYL-luennot

16–18 POM1YSU-luento
18–20

2
24.10. -

16.12.2016

8–10 POM11JO-
loppuseminaari

vko 44

POM11JO-
loppuseminaari

vko 44
POM1YKU R9 POM1YYL R910–12

12–14 POM1YMA R9

14–16 POM1YYL-luennot
*) 15.11. POM2SHY+POM2SKA-

aloitusluento
16–18
18–20

3
9.1. -

10.3.2017

8–10
POM1YLI R9

POM1YKS
R1010–12

12–14
POM2SYL + POM2SKU R10 POM1YTN R914–16

16–18
18–20

4
13.3. -

19.5.2017
(*

8–10
POM1YLI R9

POM1YMU-pedagogiikka
10–12
12–14

POM2SYL + POM2SKU R10
POM2SHY + POM2SKA

-loppuseminaarit14–16 POM1YTN
R1116–18

18–20
*) Opetuksen pääsiäistauko on 10.4.- 17.4.2017. Opetus alkaa heti toisen pääsiäispäivän jälkeen.
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Ohjeita lukuvuoden 2016–2017 opintoihin

Lukuvuonna 2016–2017, useimmille ensimmäisenä POM-vuonna, opiskelet seuraavia POMeja*:

- Johdanto 4 op
- Liikunnan ja terveystiedon ydinosa 4 op
- Teknisen työn ja teknologiakasvatuksen ydinosa 2 op
- Käsityökasvatus ja tekstiilityön ydinosa 2 op
- Kuvataiteen ydinosa 3 op ja soveltava osa 2 op
- Matematiikan ydinosa 3 op
- Katsomusaineiden ydinosa 2 op ja soveltava osa 2 op
- Historian ydinosa 2 op ja soveltava osa 2 op
- Musiikin ydinosa (soitonopetus ja pedagogiikka 1) 3 op
- Ympäristö- ja luonnontiedon ydinosa 5 op ja soveltava osa 3 op

*Huom. Opet pilvissä -kotiryhmien ja Monni 1- ja Monni 2 -kotiryhmien opiskelijoilla opintopolku on hieman erilainen.

Alla on koottuna teille tietoja kursseista ja laadittu ohjeita ilmoittautumista varten. Lue ohjeita yhdessä lukujärjestyspohjan kanssa. Ohjeissa on huomioitu
osin pääaineesi opinnot ns. toisesta opintovuodesta eteenpäin (eli ei erkan ja kasvatustieteen perusopintoja). Ohjeet ovat suosituksia, ja ne huomioimalla voi
välttyä

- opintojen päällekkäisyyksiltä (täysin aukoton ei ole varmasti tämä ohjeistuskaan, sillä muutoksia voi aina tulla ohjelmiin ja joitakin aikoja ei olla saatu
vielä vahvistettua; suositukset on laadittu 22.6. olleiden kurssitietojen mukaan)

- haastavalta palapeliltäJ
o Huom. useissa aineissa demoja voi korvata toisissa demoryhmissä, mutta tämä pitää selvittää aina erikseen omien demojen vetäjältä!

- Päällekkäisyyksiä tulee todennäköisesti ainakin EOK-viikkojen aikoina, jolloin erkan pääaineopetusta on myös torstaisin ja perjantaisin. EOK-viikot
ovat ensi lukuvuonna viikot 38, 39, 42, 48, 49 (ke–pe) ja kevätlukukaudella viikot 3, 7, 13 ja 17.

Ilmoittautuminen Korpissa alkaa 13.8.2016 klo 8.00, ja seuraavassa on tietoja ja ohjeita ilmoittautumista varten. Lue aluksi kaikki ohjeet läpi, jotta tiedät
mitä tuleman pitää. Listaa muistiin myös ne pääaineen kurssit, joita aiot tehdä ensi vuonna, sillä tarvitset joitain kurssikoodeja ohjeita lukiessasi. Sinulle
tarkoitettuja ryhmiä voit etsiä kursseilta yleensä tunnuksella EP.
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Syksyllä 2014 aloittaneet Opet verkoissa -kotiryhmän opiskelijat eli verkot sekä Monni 2014 -kotiryhmän opiskelijat eli Monnit 2014 sekä syksyllä 2015
aloittaneiden kotiryhmien (Opet pilvissä 2.0, Monni 1 ja Monni 2) opiskelijat nostetaan ryhmiin elokuun puoleen väliin mennessä. Ryhmät saavat myös
ryhmäkohtaiset lukujärjestyspohjat ja ilmoittautumisohjeet. Muiden EP-opiskelijoiden tilannetta selvitellään, ja mikäli nosto on mahdollista, nostetaan
myös teidät ryhmiin jo valmiiksi. Niillä kursseilla, joilla teidät on nostettu valmiiksi, oma osallistuminen ryhmään on automaattisesti voimassa. Jos et osallistu
sinulle tarkoitetun ryhmän opetukseen, poista ilmoittautumisesi ja etsi uusi ryhmä. Uuden ryhmän etsiminen on kuitenkin ns. omalla vastuulla, eikä muissa
ryhmissä ole välttämättä edes tilaa – etuajo-oikeus on aina niillä, joiden koti- tai muusta ryhmästä on kyse. Mikäli kurssille ilmoittaudutaan, ilmoittautukaa
ensin kursseille, joissa on useita ryhmävaihtoehtoja ja sopiviin ryhmiin saattaa olla tungosta.

POM11JO Johdanto, 4 op:

· Kurssiin kuuluu luentoja 17 tuntia ja pienryhmäopetusta yhteensä 20 tuntia (joista 8 tuntia on kaikille yhteistä loppuseminaaria) sekä oppimistehtäviä.
· Kurssilla ilmoittaudutaan erkoille tarkoitettuun demoryhmään R9 EP- POM (-16 aloittavat).

POM1YKU Kuvataiteen ydinosa, 3 op

· Kurssiin kuuluu 36 tuntia pienryhmäopetusta sekä oppimistehtäviä.
· Kurssilla ilmoittaudutaan erkoille tarkoitettuun demoryhmään R9 EP- POM (pelkkiä erkkalaisia).
· Pilvet ja monnit 1 ja 2 omissa ryhmissään.

POM1YLI Liikunnan ja terveystiedon ydinosa, 4 op,

· Kurssiin kuulunee 4 tuntia luentoja(?) ja 38 tuntia pienryhmäopetusta sekä oppimistehtäviä.
· Kurssilla ilmoittaudutaan erkoille tarkoitettuun demoryhmään R9 EP- POM (pelkkä EP, 1. vuosi).
· Pilvet ja monnit 1 ja 2 omissa ryhmissään.

POM1YTN Teknisen työn ja teknologiakasvatuksen ydinosa, 3 op

· Kurssiin kuuluu 24 tuntia pienryhmäopetusta sekä oppimistehtäviä.
· Kaikki ilmoittautuvat tällä kurssilla erikseen. Korpissa on erkoille varattuna kaksi omaa ryhmää (ryhmät R9 EP-POM ja R11EP + luoko), joista voit valita

mielesi mukaan tai osa mahtuu myös kotiryhmien luokojen mukaan (tässä aineessa ryhmäkoot ovat turvallisuussyistä pienemmät).
- R9 EP-POM -ryhmän opetus on perjantaisin, jolloin ei yleensä ole pääaineen opintoja
- R11 EP + luoko -ryhmän opetus on tiistai-iltaisin ja menee mm. OKLA315-seminaarien kanssa päällekkäin sekä ERIA269-seminaarin kanssa

päällekkäin; sopii Opet pilvissä -opiskelijoille ja pidemmällä oleville. – TÄMÄ AIKA ON VIELÄ TARKISTUKSESSA.
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· Pilvet ja monnit 1 ja 2 omissa ryhmissään / toimivat erillisten ohjeiden mukaan.

POM1YKS Käsityökasvatuksen ja tekstiilityön ydinosa, 2 op

· Kurssiin kuuluu 24 tuntia pienryhmäopetusta, oppimistehtäviä ja itsenäistä työtä.
· Ilmoittaudu ryhmään R10 EP-POM 2 on tarkoitettu erityisesti teille; R12 Muut käy myös, mutta menee osin matematiikan R9:n ryhmän kanssa

päällekkäin (tarvittaessa kurssin voi jättää seuraavalle vuodelle)
· Pilvet ja monnit 1 ja 2 omissa ryhmissään / toimivat erillisten ohjeiden mukaan.

POM1YMA Matematiikan ydinosa, 3 op

· Kurssiin kuuluu parikymmentä tuntia pienryhmäopetusta sekä oppimistehtäviä.
· Erkkalaisten oma ryhmä on jälleen R9 EP-POM (vain erkkalaisia).
· Pilvet ja monnit 1 ja 2 omissa ryhmissään.

POM1YHY Historian ja yhteiskuntaopin ydinosa, 2 op

· Kurssi opiskellaan tenttimällä.
- Ilmoittautumisohjeet tulevat Korppiin.

POM1YKA Katsomusaineiden ydinosa, 2 op

· Kurssiin kuuluu 4 tuntia luentoa ja 12 tuntia pienryhmäopetusta sekä oppimistehtäviä.
· Pienryhmäopetus pidetään suurryhmäopetussessioiden sisällä (”systeemi” on jännäJ ) ja sekaryhmissä luokanopettajaopiskelijoiden kanssa, ja

ilmoittautukaa suurryhmä 1:een.
· Pilvet ja monnit 1 ja 2 omissa ryhmissään / toimivat erillisten ohjeiden mukaan.

POM2SKA Katsomusaineen soveltava osa 2 op ja/tai POM2SHY Historian ja yhteiskuntaopin soveltava osa 2 op

· Kurssit sisältävät kontaktiopetusta erikseen tehtyinä enintään 20 tuntia sekä oppimistehtäviä.
· Lukuvuonna 2016–2017 ko. soveltavat osat opiskellaan integroituna kokonaisuutena (mahdollista suorittaa myös vain toinen /puuttuva kokonaisuus).
· Tiedot suoritustavoista tulevat Korppiin viimeistään elokuussa, ja niistä tiedotetaan myös erikseen.
· Pilvet ja monnit 1 ja 2 omissa ryhmissään / toimivat erillisten ohjeiden mukaan.
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POM1YMU Musiikin ydinosa, 3 op

· Kurssiin kuuluu 36 tuntia pienryhmäopetusta sekä oppimistehtäviä.
· Musiikin ydinosassa opiskellaan soittoa pianolla sekä Pedagogiikka 1-osio (ja soveltavassa osassa toisena vuonna opiskellaan bändisoittoa ja

Pedagogiikka 2 -osio).
o Soitonopetuksesta infotaan myöhemmin. Soitonopetus on pianossa pienryhmäopetusta keyboardstudissa (vain ope ja sinä kuulette

soittonne), ja siinä edetään kunkin oman HOPS:n mukaisesti (mahdollisimman yksilöllisesti ja eriytetysti). Aloitusinfossa käsitellään myös
mahdollista soitonopetuksen korvaamista näyttökokeella.

o Pedagogiikka 1 -osiossa ilmoittaudutaan ryhmään R9 Pedagogiikka EP-POM (vain erkkalaisia).
· Pilvet ja monnit 1 ja 2 omissa ryhmissään / toimivat erillisten ohjeiden mukaan.

POM11YL Ympäristö- ja luonnontiedon ydinosa, 5 op

· Kurssiin kuuluu 20 tuntia luentoja ja 30 tuntia pienryhmäopetusta sekä oppimistehtäviä.
· Kurssilla ilmoittaudutaan erkkalaisten omaan ryhmään R9 EP-POM (pelkkiä erkkalaisia).
· Pilvet ja monnit 1 ja 2 omissa ryhmissään / toimivat erillisten ohjeiden mukaan.

POM2SYL Ympäristö- ja luonnontiedon soveltava osa, 3 op ja POM2SKU Kuvataiteen soveltava osa, 2 op

· Ilmoittaudu molemmilla kursseilla ryhmään SR10 EP-POM 1. v. KU + YL Leonardo.
· Pilvet ja monnit 1 ja 2 omissa ryhmissään / toimivat erillisten ohjeiden mukaan.

Mikäli haluat nopeuttaa opintojasi perustellusta syystä, on sinun mahdollista osallistua suomen kielen ja kirjallisuuden ydinosaan ja soveltavaan osaan (yht. 6
op) tai integroiviin oppimiskokonaisuuksiin 4 op.

POM1YSU Suomen kielen ja kirjallisuuden ydinosa 3 op:

· Kontaktiopetuksena kurssilla on luennot (10 tuntia) ja 10 demoa (20 tuntia). Luki-sisältöiselle luennolle ei tarvitse osallistua (muilta luennoilta tulee
opintotehtäviä; luennot voi katsoa verkkotallenteinakin).

· Kurssin demot on tarkoitettu opiskeltavaksi kotiryhmissä, ja mukaan voi mennä niihin ryhmiin, joissa on tilaa ja jotka eivät mene päällekkäin teille
tarkoitettujen opintojen kanssa.

· Pilvet ja monnit 1 ja 2 omissa ryhmissään / toimivat erillisten ohjeiden mukaan.
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POM2SSU Suomen kielen ja kirjallisuuden soveltava osa 3 op

· Kurssi sisältää kontaktiopetusta enintään 20 tuntia, oppimistehtäviä sekä ”soveltavan tentin”. Ydinosan opintojen on oltava tehtynä tai meneillään
kurssille osallistuttaessa. Kurssilla on itsenäisesti tehtäviä suoritusvaihtoehtoja.

· Pilvet ja monnit 1 ja 2 omissa ryhmissään / toimivat erillisten ohjeiden mukaan.

POM11CC Integroivat oppimiskokonaisuudet 4 op

· Ensi lukuvuonna kurssia järjestetään monissa eri muodoissa.  Kurssin itsenäisiä opiskelumuotoja voit tutkailla Korpista, ja mahdollista lisäryhmistä
tiedotetaan sähköpostitse.

· Pilvet ja monnit 1 ja 2 (-15 aloittaneet) ovat tehneet kurssin / Pilvet ja monnit 1 ja 2 (-16 aloittavat) toimivat erillisten ohjeiden mukaan.


