OPPIMISEN TASOEROJEN KIINNIKUROMINEN VARHAISKASVATUKSESSA
koronaviruksen aiheuttamien poikkeusolojen vaikutusten tasoittaminen.

Tiivistelmä
Hankkeella tasoitetaan niitä lasten oppimisvalmiuksissa ja oppimisessa COVID-19 aikana syntyneitä eroja panostamalla
kohderyhmiin lisäämällä resursseja ja sitä kautta esi- ja perusopetuksessa käytettävää aikaa osaamisen kehittämiseen ja
erojen kiinnikuromiseen.

Kohderyhmä:
Varhaiskasvatuksessa olevat lapset ja heidän perheensä.

Aikataulu: 01.08.2020 - 31.7.2021.
Tavoitteet
Tavoitteena on poikkeustilanteen aiheuttaman lasten oppimisen erojen ja valmiuksien tasaaminen. Suomen kielen kehittymisen turvaaminen maahanmuuttajalapsilla ja varhainen puuttuminen tuen tarpeisiin. Yhteistyö vanhempien kanssa
tasoerojen pienentämiseksi.

Toimenpiteet
Varhaiskasvatuksessa tuetaan lapsia lisäresursoimalla henkilöstöä, jonka avulla tehostetaan säännöllistä yksilö- ja pienryhmäopetusta varhaiskasvatussuunnitelmaan (VASU) kirjattujen henkilökohtaisten tavoitteiden pohjalta. Hankkeessa kehitetään vuorovaikutus- ja leikkitaitoja lisäämällä suomi toisena kielenä (S2) -lasten ja tuen tarpeessa olevien lasten osallisuutta sekä maahanmuuttajataustaisten lasten osaamista kartoitetaan yhteistyössä tulkkipalveluiden kanssa. Lasten
vanhempia opastetaan ja kannustetaan nostamaan esille poikkeusolojen esiin tuomia lapsen kehityksellisiä tarpeita ja
suunnittelemaan tukitoimia yhdessä henkilöstön kanssa sekä maahanmuuttajataustaisten vanhempien kanssa lisätään
yhteistyötä mm. järjestämällä yhdessä pakolaistyöstä vastaavan sosiaalityöntekijän ja kansainvälisyyskoordinaattorin
kanssa vanhempainilta, jossa huomioidaan eri kielitaustat.
Hankkeessa kehitetään henkilöstön S2-opetuksen ja tuen menetelmäosaamista sekä digiosaamista vahvistetaan uusien
opetusmenetelmien käytön mahdollistamiseksi.
Avustus käytetään Suomi tai ruotsi toisena kielenä-opetuksen järjestämiseen niille vieraskielisille oppilaille, joilla opetuksen järjestäjä arvioi koronaviruksen aiheuttamien poikkeusolojen vaikutusten vuoksi olevan puutteita opetussuunnitelman perusteiden mukaisten osaamistavoitteiden osalta. Avustusta käytetään valmistavan opetuksen oppilaiden tukemiseen niille oppilaille, joiden valtionosuusrahoitus on päättynyt ja joilla opetuksen järjestäjä arvioi olevan riittämättömät
valmiudet siirtyä perusopetukseen poikkeusoloista johtuvien opetusjärjestelyjen vuoksi. Hankevaroja käytetään oppilaanohjauksen sekä moniammatillisen yhteistyön tehostamiseen sekä yhteisöllisen ja yksilöllisen oppilashuollon palvelujen
tehostamiseen poikkeusolojen vaikutusten tasaamiseksi.

Kustannukset ja rahoitus
Opetus- ja kulttuuriministeriö hyväksyi hankkeelle 22 222 € kustannusarvion ja myönsi 90 % avustuksen, 20 000 €. Kunnan
omarahoitusosuus on 2 222 €. Varat käytetään yllä olevan suunnitelman mukaan henkilöstöresurssien lisäämiseen.

Vastuuorganisaatio;
Kalajoen kaupungin varhaiskasvatuspalvelut. Hankkeen johtajana toimii Anne Mäki-Leppilampi, Hyvinvointipalvelujohtaja
sekä yhteyshenkilö palvelussa on varhaiskasvatusjohtaja Maria Pentinmikko.
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