
Meidän Luokka OY OPS  

15.5.19 Maarit, Minna ja Ville 

Tämän lukuvuoden tavoitteena on saada aikaan opetussuunnitelma sille Meidänluokka OY hommalle.  

MISSIO: 

Luokan ryhmädynamiikka; Joka tunnin alussa käydään luokan ilot ja surut mitä viikon aikana on 
tapahtunut.  

 Yksityinen VS ammatillinen vuorovaikutus 

7. ja 8. luokan tunne- ja vuorovaikutus tunnit tällä resurssilla 
Oppilaan oman resilienssin kasvattaminen 

Yrittäjyyskasvatus => Kunnan päättäjillä halu parantaa NYK oppilaiden yrittäjyysosaamista 

Materiaalia NYK opetushenkilöstö pilvessä 

Pedanetissä 7. lk lv 18-19  

Pedanetissä 7. Ja 8. lk lv 17-19 

 

TAVOITE SISÄLLÖT 7. lk (ovat Formatiivisen 
arvioinnin kohteita) 

SISÄLLÖT 8. lk ovat Formatiivisen 
arvioinnin kohteita) 

Vinkit 

Luokan juoksevien asioiden 
hoitaminen ja mieltä askarruttavat 
asiat 

Käydään läpi kuluneen viikon 
tapahtumat jotka vaativat huomiota 
ja tutkaillaan tulevan viikon 
olennaiset asiat. 
Huomioi oppilaan vastuun 
kasvamisen vaade 

Käydään läpi kuluneen viikon 
tapahtumat jotka vaativat huomiota 
ja tutkaillaan tulevan viikon 
olennaiset asiat. 
Huomioi oppilaan vastuun 
kasvamisen vaade 
 
 

Luokan yhteinen tiedottamiskanava 
esim. Whatsap.in avulla: 
Ennakointi auttaa muutostilanteissa 
 
 
Kotitehtävänä selvittää tulevan 
viikon hommat. 

https://peda.net/id/319999fc9f0
https://peda.net/id/19034b0c831


Luokan ryhmähengen parantaminen 
ja perehtyminen ryhmädynamiikan 
ilmiöihin.  

Ammatillinen vuorovaikutus 
Oma toiminnan vaikutus 
työskentelyilmapiiriin 
-subjektiiviset arviointikriteerit? 
2017-2018 Minkä arvosanan annan 
luokalleni/itselleni?/MP 
Koulun säännöistä=> ryhmän 
sääntöihin 
Tunnetutortunnit 
 

Ammatillinen vuorovaikutus 
Oman toiminnan vaikutus 
työskentelyilmapiiriin 
 
 
 
Koulun säännöistä=> ryhmän 
sääntöihin 
Tunnetutortunnit 
 

Oman luokan tavoite 
 
Arviointi 
 
Porukan leikit ja muu 
ryhmäytyminen  
Vettä kengässä, Ihmissusi, 
Pictionary, Lossisaaren 
ryhmäytymisretki, escaperoom 
 
 

Oman resilienssin vahvistaminen ja 
sen merkitys omaan hyvinvointiin 

Oman oppimisen edellytykset ja 
oppimisstrategiat 
 
 

Oman oppimisen edellytykset ja 
oppimisstrategiat 

Oppimispäiväkirja (HERO)  
Minna kopioi paperit sähköiseen 
Opon testi 
 
Netissä esim. TARKISTA OVATKO OK 
Rovala testi 
Humanic 
 
UTA monta netti testiä 
Hyvää /haasteet kortit (Pesäpuu TT 
aineistoa) 

Yrittäjyysosaamisen lisääminen Tutustutaan paikallisiin erilaisiin 
yrityksiin (Yhteydenotto yritykseen 
harjoitus)  
Asiakaspalvelu tilanteiden 
harjoittelu esim. Luokan myyjäisissä 
Mahdollinen kummiyritys 
Luokan tuotteen tai palvelun 
tuotteistaminen (harjoitus) 

 Markkinointi 

 Myynti tai sopimus 

 Jälkimarkkinointi 

Yritysvierailut 
 
TET-paikka 
 
Työparin tai oman tuotteen tai 
palvelun tuotteistaminen (harjoitus) 
 
 
Oman Tuotteen tai palvelun 
tuottaminen (tositoimet) 
 

 
Tehdään jotakin hyvää (LKH etsii 
Youtube videot)  
 
 
 
 
 
 
Case Maker 

https://juhlapelit.net/ihmissusi/
https://www.rovala.fi/assets/ROP/AIMO/Oppimistyylitesti.pdf
http://www.humanic.fi/php/oppimistyylit.php
http://www15.uta.fi/arkisto/verkkotutor/testit/index.php?kieli=FI
http://www.gutsygo.fi/


Työparin tai oman tuotteen tai 
palvelun tuotteistaminen (harjoitus) 
 
Oman Tuotteen tai palvelun 
tuottaminen (tositoimet) 
Yrittäjä vierailut 
 

Voidaan yhdistää luokkaretkikassan 
kartoittamiseen? < motivaatio 
myyntiin ja markkinointiin + 
huoltajien osallistaminen (yhteinen 
projekti)/MP 

Keiteleen yrittäjät 
SavoGrow  elinkeinoasiamies (4H 
yrittäjyys) 
Kunnanjohtajan kahvit 8. lk  

    

    

    

 

Aikatauluehdotus  

TVVT1-8/10  = Tunne ja vuorovaikutus tunti 1-8/10  Tutorit miettivät ajoituksen ja ovat peräkkäin 

Kuukausi 7.lk  8.lk 

Elo 
 

Ryhmäytyminen 
Ryhmän säännöt 

Ryhmäytyminen 
Ryhmän säännöt 

Syys 
TVVT1+2? 

Oma oppiminen Oma oppiminen 

loka Tuoteideat Tuote ideat ja tuotteet 

marras   

joulu Pikkujoulut Pikkujoulut 
 

tammi Yrittäjä vierailut  

helmi Keiteleen yritykset  

maalis   

huhti TET 1 pv  

touko  TET 5 pv 

 


