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JOUSTAVA PERUSOPETUS

Joustava perusopetus on tarkoitettu yleisopetuksen 9.-luokan oppilaille,
jotka alisuoriutuvat opinnoissaan, joilla voi olla runsaasti poissaoloja
koulusta, opiskelumotivaatio voi olla heikko ja päättötodistuksen saaminen
uhattuna, sekä niille oppilaille, joiden arvioidaan olevan vaarassa syrjäytyä
jatkokoulutuksesta.
JOPO-luokalle hakeutuva oppilas haluaa ottaa tukea vastaan ja on
motivoitunut saavuttamaan JOPO-vuoden alussa opiskelulle ja jatkoopinnoille asettamansa tavoitteet. JOPO-oppilas sitoutuu suorittamaan
osan opinnoistaan työssä opiskelun (TOP) kautta.
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JOUSTAVAN PERUSOPETUKSEN LUOKKA eli JOPO® Hakkarin kouluissa
Lempäälässä on yksi JOPO-luokka, joka on Hakkarin koulussa. Joustavan perusopetuksen
tarkoituksena on lisätä
kokemuksellista
ja elämyksellistä
oppimista mm.
työssäopiskelujaksojen, opintoretkien ja erilaisten oppimisympäristöjen muodossa.
Työssäopiskelujaksoja on lukuvuoden aikana neljä, yhteensä noin 60 päivää. Oppilas
sitoutuu hakemaan itsenäisesti neljä (4) eri työssäopiskelupaikkaa, jotka tukevat
yhteishakua ja toisen asteen opintoja. Työssäopiskelujaksojen aikana oppilas tekee
sopimuksen mukaista työtä ja lisäksi itsenäisiä kirjallisia- ja suullisia oppimistehtäviä sekä
näyttötehtäviä. Opetuksessa noudatetaan perusopetuksen opetussuunnitelmaa mahdolliset
yksilöllistetyt oppiaineet huomioiden.
JOPO-luokalle hakeutuvan oppilaan opintomenestys yläkoulun aikana ei ole vastannut
oppilaan todellista osaamista. Arvosanat voivat olla heikkoja. Suuressa ryhmässä opiskelu
ja lukuaineet ovat voineet tuottaa vaikeuksia. Tuki ei välttämättä ole tavoittanut oppilasta.
Oppilas tarvitsee runsaasti henkilökohtaista tukea ja ohjausta koulunkäynnissään,
ammatinvalinnassaan ja/tai oman elämän hallinnassa.
Oppilaalle tehdään oma henkilökohtainen oppimisen suunnitelma. JOPO-luokalle
hakeutuva oppilas haluaa tehdä töitä vaihtelevin ja joustavin menetelmin
koulumenestyksensä eteen. Hän on kiinnostunut tulevaisuudestaan ja pystyy
työskentelemään itsenäisesti ja ryhmässä. Hän on koulu- sekä työkuntoinen.
Opiskelu JOPO-luokalla
JOPO-luokalla opiskelee enintään 16 oppilasta. Opiskelu on tiivistä ja tapahtuu opettajan ja
1-2 ohjaajan johdolla. JOPO-luokan tukena toimivat rehtori, oppilaanohjaaja, kuraattori,
kouluyhteisöohjaaja ja terveydenhoitaja. JOPOlla on oma valinnaisaine; Oman elämän
hallinta. Muut valinnaisaineet suoritetaan muiden 9.-luokkalaisten kanssa. Oppilaan ohjaus
on tehostettua.
JOPO-luokalle haetaan 8.-luokan keväällä. JOPO-luokalle päästäkseen oppilaan täytyy
suorittaa 8.-luokka asiallisesti. Hakuajan päätyttyä tai ennen hakuaikaa hakija tutustuu
JOPO-luokkaan. Kaikki hakijat ja huoltajat haastatellaan ja sen jälkeen tehdään lopulliset
valinnat. Tavoitteena on muodostaa ryhmä, jonka jäsenet tukevat toisiaan opiskelussa ja
jossa jokainen tuntee olonsa hyväksi olla.
Hakuaika ja infot
JOPO-infotilaisuudet oppilaille: 9.2.2022 Kanava, 16.2.2022 Sääksi, 23.2.2022 Hakkari
JOPOinfot vanhemmille Meetissä: 9.3.2022 klo 10 ja illalla klo 18 (jos tarpeellista, lisäksi 10.3. klo 18)
Hakuaika JOPOluokalle 7.3.-25.3.2022
Haastattelut viikoilla 13-16, JOPOluokan kokoonpanosta päätetään viikolla 16
Hakukaavakkeen löydät haun alkaessa Hakkarin koulun sivuilta: https://peda.net/lempaala/hakkarinkoulu/jopo-opetus

