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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 2. POM-vuoden opinnoille, lv. 2016–17

Periodi KLO Maanantai Tiistai Keskiviikko Torstai Perjantai

1
1.9. -

21.10.2016

8–10 POM2SMU R9
POM2SYL + POM2SMA R9

POM1YSU R9
10–12 POM2SMU R10
12–14 POM2SLI

R10
12.15–15.15

POM2STN
+ POM2SKS

R9
14–16

POM2SKU R9
16–18 POM1YSU-luento
18–20

2
24.10. -

16.12.2016

8–10 POM2SMU R9
POM2SYL + POM2SMA R9

POM1YSU R9
10–12 POM2SMU R10
12–14

POM2SLI R9
12.15–15.15

POM1YKS R12
POM2STN

+ POM2SKS
R9

14–16
POM2SSU R9

16–18
18–20

3
9.1. -

10.3.2017

8–10 POM2STN
+ POM2SSU

R10

POM2SSU
10–12 POM10CC

EP-POM2
12–14 POM2SKS

R10
POM2SLI

R1014–16
16–18
18–20

4
13.3. -

19.5.2017
(*

8–10 POM2STN
+ POM2SSU

R10

POM2SSU
10–12 POM10CC

EP-POM2
12–14
14–16
16–18
18–20

*) Opetuksen pääsiäistauko on 10.4.- 17.4.2017. Opetus alkaa heti toisen pääsiäispäivän jälkeen.

· POM1YKS R9-ryhmä pidetään intensiiviopetuksena viikolla 35 ma – pe; ryhmä on tarkoitettu ensisijaisesti jouluna POM-opinnoista valmistuville.
· POM10CC-kurssista on itsenäisesti suoritettava vaihtoehto jouluna POM-opinnoista valmistuville nimellä EP-POM 1.
· POM11SE-loppuseminaarit pidetään seuraavasti: syksyllä valmistuvat 24.11. ja 8.12. klo 16.00–18.30; keväällä valmistuvat 4.4. ja 20.4. klo 14.15–16.30.



2

Ohjeita lukuvuoden 2016–2017 opintoihin

Lukuvuonna 2016–2017, toisena POM-vuonna, opiskellaan loput POMit eli maksimissaan noin 26 opintopistettä*:

- Äidinkieli ja kirjallisuuden ydinosa 3 op ja soveltava osa 3 op
- Katsomusaineen soveltava osa 2 op
- Historian soveltava osa 2 op
- Musiikkia (bändisoittoa ja Pedagogiikka 2) soveltava osa 2 op
- Käsityökasvatus ja tekstiilityön ydinosa 2 op ja soveltava osa 2 op
- Teknologiakasvatuksen ja teknisen työn soveltava osa 2 op
- Liikunnan soveltava osa 2 op
- Matematiikan soveltava osa 2 op
- Ympäristö- ja luonnontiedon soveltava osa 3 op
- Monialaisten opintojen koontiseminaari 1 op.
- *Huom. Opet pilvissä ja Opet verkoissa -kotiryhmien ja Monni 1- ja Monni 2 -kotiryhmien opiskelijoilla opintopolku on hieman erilainen.

Alla on koottuna sinulle tietoja kursseista ja laadittu ohjeita ilmoittautumista varten. Lue ohjeet ensin kokonaan läpi ja aloita vasta sitten suunnittelutyö.
Ohjeet ovat suosituksia, ja ne huomioimalla voi (yrittää) taas välttyä pahimmilta opintojen päällekkäisyyksiltä. Pieniä muutoksia voi aina tulla aikatauluihin
ym. esimerkiksi henkilöstöasioiden vuoksi, eikä kaikkia aikatauluja ole vielä saatu edes vahvistettua (nämä suositukset on laadittu 22.6. olleiden
kurssitietojen mukaan). Päällekkäisyyksiä tulee todennäköisesti 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. Ohjeissa on huomioitu pääaineesi opinnot ns.
kolmannesta opintovuodesta eteenpäin (eli ei perusopintoja eikä alkuvaiheen aineopintoja eikä myöskään ensimmäisenä POM-vuonna tarjottuja
opintoja).

Ilmoittautuminen Korpissa alkaa 13.8.2015 klo 8.00, ja seuraavassa on tietoja ja ohjeita ilmoittautumista varten. Luo ohjeet huolella. Soveltaville kursseille
ilmoittautumisesta tiedotan tarkemmin ennen ilmoittautumisen alkamista (ks. ryhmät kuitenkin valmiiksi).

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
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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.

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 verkkotallenteina).

· Kurssin demot on tarkoitettu opiskeltavaksi pääsääntöisesti ryhmässä R9 EP-POM (erkkalaiset), ilmoittaudu siis siihen.
· Pilvet ja monnit 1 ja 2 omissa ryhmissään / toimivat erillisten ohjeiden mukaan.

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.

· Kurssin opinnot integroidaan johonkin omavalintaiseen pääaineen (esim. ERIA260 tai sovittaessa POM-aineen) kurssiin, ja voit valita ryhmistä sinulle
parhaiten sopivan vaihtoehdon:

- Ryhmä SR9: EP-POM 1 on tarkoitettu niille, jotka haluavat saada kaikki POMit valmiiksi jouluun mennessä, heillä on ryhmään myös ”etuajo-
oikeus”. Opetuksen ajankohtaa voidaan muokata osallistujien toiveiden mukaan.

- Ryhmä SR10: EP-POM2 + LiMu / SU + TN on keväällä (teknisessä ryhmä R10).
- Ryhmät Kielitietoinen opetus monikielisessä ja -kulttuurisessa ryhmässä sekä Esi- ja alkuopetus, lapsen kielen kehitys, Äidinkieli + TVT ja

Äidinkieli + ET & filosofia ovat myös valittavissa.
· Pilvet ja monnit 1 ja 2 omissa ryhmissään / toimivat erillisten ohjeiden mukaan.

POM2SMU Musiikin soveltava osa, 3 op

· Kurssi sisältää kontaktiopetusta 24 tuntia, ja se koostuu bändisoitosta ja Pedagogiikka 2 -osiosta.
· Kurssilla ilmoittaudutaan erkkalaisten omiin ryhmiin SR9 EP-POM 2. v tai SR10 EP-POM 2. v, joista voit valita kahdesta pienryhmästä itsellesi

parhaiten sopivan
- SR9 EP-POM 2. v on keskiviikkoaamuisin ja menee EOK-viikoilla pari kertaa ERIA243:n kanssa päällekkäin.
- SR10 EP-POM 2. v menee EOK-viikoilla pari kertaa joidenkin ERIA-opintojaksojen kanssa päällekkäin.

· Pilvet ja monnit 1 ja 2 omissa ryhmissään / toimivat erillisten ohjeiden mukaan.
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POM2SKU Kuvataiteen soveltava osa, 2 op

· Kurssiin kuuluu 24 tuntia pienryhmäopetusta, oppimistehtäviä ja itsenäistä työtä. Ilmoittaudu johonkin seuraavista ryhmistä:
- Ryhmä SR9 EP-POM 2 v. menee viidesti kurssin KTKA010:n Juhon ryhmän kanssa päällekkäin ja ERIA256:n ryhmä 1:n kanssa päällekkäin.
- Ryhmä SR10 KU + YL menee 3. periodissa tekstiilityön soveltavan kurssin ryhmän SR10:n kanssa päällekkäin.

· 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 johonkin seuraavista ryhmistä:
- Ryhmä R9 EP-POM 1 on tarkoitettu niille, jotka haluavat saada kaikki POMit valmiiksi jouluun mennessä, teillä on ko. ryhmiin myös ”etuajo-

oikeus”. Opetus on intensiivikurssina elokuun viimeisellä viikolla.
- Ryhmä R12 Muut on niin ikään tarkoitettu niille, jotka haluavat saada kaikki POMit valmiiksi jouluun mennessä.

Kevään ryhmät (vain tarvittaessa)
- Ryhmä R10 EP-POM2 menee päällekkäin joidenkin äikän soveltavien demoryhmien ja POM10CC-kurssin EP-POM 2 -ryhmän kanssa.

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

POM2SKS Käsityökasvatuksen ja tekstiilityön soveltava osa, 2 op

· Kurssiin kuuluu enintään 24 tuntia pienryhmäopetusta, oppimistehtäviä ja itsenäistä työtä. Ilmoittaudu toiseen seuraavista ryhmistä:
- Ryhmä SR9 EP-POM 2. v TN + TS on tarkoitettu niille, jotka haluavat saada kaikki POMit valmiiksi jouluun mennessä, teillä on ko. ryhmiin myös

”etuajo-oikeus”.  Opetus menee päällekkäin näillä näkymin vain tiedekunnan tenttien kanssa. Ryhmä menee päällekkäin tekstiilityön ydinosan
ryhmä R12:n kanssa.

- Ryhmä SR10 EP-POM 2. v on niille, jotka opiskelevat vielä kevätlukukaudellakin POM-opintoja.
· Verkot ja monnit -14 omissa ryhmissään / toimivat erillisten ohjeiden mukaan.

POM2STN Teknisen työn ja teknologiakasvatuksen soveltava osa, 2 op

· Kurssiin kuuluu enintään 24 tuntia pienryhmäopetusta, oppimistehtäviä ja itsenäistä työtä. Ilmoittaudu johonkin seuraavista ryhmistä:
- Ryhmä R9 EP-POM 2. v TN + TS on tarkoitettu niille, jotka haluavat saada kaikki POMit valmiiksi jouluun mennessä, teillä on ko. ryhmiin myös

”etuajo-oikeus”.  Opetus menee päällekkäin näillä näkymin vain tiedekunnan tenttien kanssa.



5

- Ryhmä R10 EP-POM TN + AI on niille, jotka opiskelevat vielä kevätlukukaudellakin POM-opintoja (äikässä ryhmä SR10).
· Verkot ja monnit -14 omissa ryhmissään / toimivat erillisten ohjeiden mukaan.

POM2SLI Liikunnan ja terveystiedon soveltava osa, 2 op

· Kurssiin kuuluu enintään 24 tuntia pienryhmäopetusta, oppimistehtäviä ja itsenäistä työtä. Ilmoittaudu toiseen seuraavista ryhmistä (molemmat
syyslukukaudella):

- Ryhmä Soveltava R9 EP-POM 1
- Ryhmä Soveltava R10 EP-POM 2

· Verkot ja monnit -14 omissa ryhmissään / toimivat erillisten ohjeiden mukaan.

POM2SMA Matematiikan soveltava osa, 2 op ja POM2SYL Ympäristö- ja luonnontiedon soveltava osa, 3 op

· Ilmoittaudu molemmilla kursseilla ryhmään SR9 EP-POM (2. v.) YL + MA.
· 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. Erkkalaisille on suunniteltu kaksi omaa ryhmää, joiden opintoihin sisältöö työskentelyä kenttäkoulussa:

− Ilmiökurssi EP-POM 1 -ryhmän opinnot voi suorittaa itsenäisesti; ryhmä on tarkoitettu niille, jotka haluavat saada kaikki POMit valmiiksi
jouluun mennessä, teillä on ko. ryhmiin myös ”etuajo-oikeus” (tapaamisiakin voidaan sopia tarpeen mukaan)

− Ilmiökurssi EP-POM 2 -ryhmän työskentely huipentuu kevätlukukauden Mikämikä-päivien (ent. OKL jalkautuu) opetuskokeiluihin:
tiistaina 7.3.2016 ja tiistaina 14.3.2016 jalkaudutaan oman opetuskokeilun kanssa kahteen jyväskyläläiseen peruskouluun.

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

POM11SE Monialaisten opintojen koontiseminaari, 1 op, EP-opiskelijoille

· Kurssi on teitä varten räätälöity, ja sitä räätälöidään tarpeen mukaan myös yhdessä kurssin aikana. Kurssi löytyy Korpista yllä mainitulla koodilla ja
nimellä (huom. tunnus EP otsikossa). Tarkoituksena on, että seminaari lopettaa POM-opinnot. Kurssiin kuuluu 2 x 3 tuntia seminaarikeskustelua ja
kirjallinen työ. Ilmoittaudu johonkin seuraavista ryhmistä:

- Ryhmä 1: syksyn ryhmä on tarkoitettu niille, jotka haluavat saada POMit valmiiksi jouluun mennessä.
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- Ryhmä 2: kevään ryhmä on kaikille muille kuin ryhmän 1 opiskelijoilleJ (tarvittaessa voidaan järjestää erikseen myös ryhmä 3, mikäli
ryhmä 2 on liian suuri tai ajat eivät sovi). Näillä näkymin ajat sopivat kaikille.

- Tarvittaessa koontiseminaarin voi tehdä itsenäisesti (perustellusta syystä) tai korvata osin, tällöin yhteys Johannaan erikseenJ
· Verkot ja monnit -14 omissa ryhmissään / toimivat erillisten ohjeiden mukaan.


