Janakkalan kunnan liikennekasvatuksen suunnitelma OPS2016

Tavoitteena 0visio:

Kouluissa
Janakkalassa
liikennekasvatetaan siten,
ettei janakkalalaisen
lapsen,nuoren tai opettajan
tarvitse kuolla tai loukkaantua vakavasti
koulumatkallaan.
Tavoitteen saavuttamiseksi koulujen toimintakulttuuria tarkastellaan säännöllisesti. Vastuu tavoitteen
saavuttamiseksi jakautuu monin tavoin ja pieniin kokonaisuuksiin koko koulun väelle.
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Kuljetaan paljon koulun ulkopuolella hyödyntäen lähiympäristöä liikennekasvatuksessa.
Noudatetaan sääntöjä. Käytetään turvalaitteita. Aikuiset esimerkillisesti.
Valitaan retkille turvallisin reitti sekä kulkuneuvo ja ammattilaiset kuljettajiksi.
Tehdään yhteistyötä huoltajien kanssa. Pidetään koulujen saattoliikenne turvallisena. Tuetaan huoltajia
Kävelevien ja pyöräilevien koulubussien kuljettajina.
Tuetaan oppilaiden mahdollisimman itsenäistä kulkemista kävellen, pyörällä ja mopolla kouluun.
Näin kasvatetaan vastuullisia tienkäyttäjiä, pidetään yllä ja parannetaan oppilaiden fyysistä kuntoa sekä
parannetaan oppimistuloksia. Samalla pysyy koulujen lähiliikenne turvallisena, kun saattoliikenne on
vähäistä, unohtamatta ympäristönäkökulmaa.
Tehdään yhteistyötä kunnan Viisaan liikkumisen ryhmän ja huoltajien
kanssa.

Uusi opetussuunnitelma on rakennettu laajaalaisen osaamisen pohjalle.
Seitsemän tavoitteen avulla kuvataan opetuksen pyrkimyksiä.

12 lk
L3: Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot
Koulussa opitaan omaan ja yhteiseen hyvinvointiin, turvallisuuteen ja arjen
sujumiseen liittyviä perusasioita. Huomiota kiinnitetään itsenäiseen ja
turvalliseen liikkumiseen lähiympäristössä, turva ja suojavälineiden käyttöön
sekä omien tietojen ja taitojen kehittämiseen kävelijänä ja pyöräilijänä.
Janakkalan kunnan painotukset vuosiluokille 12:
Minä jalankulkijana:
★
★
★
★

Jalankulkijan paikka
Tien ylittäminen
Pimeällä liikkuminen
Autossa matkustaminen

36 lk
Tuetaan oppilaiden itsenäisen liikkumisen taitoja aiempaa laajemmalla alueella ja
joukkoliikenteessä. Kiinnitetään huomiota erityisesti pyöräilykasvatukseen sekä omasta ja toisten
turvallisuudesta huolehtimiseen liikenteessä. Oppilaita ohjataan asianmukaisten turva ja
suojavälineiden käyttöön ja opetetaan tuntemaan keskeiset turvallisuuteen liittyvät symbolit.
Janakkalan kunnan painotukset vuosiluokille 36:
Minä pyöräilijänä:
★
★
★
★

Pyöräilyn perussäännöt
Turvalaitteet
Viisas liikkuminen(kestävästi ja turvallisesti liikkuminen)
Pyörän kunto sekä ajotaidot

79 lk
Oppilaita ohjataan toimimaan kestävästi ja vastuullisesti myös liikenteen erilaisissa tilanteissa, erityisesti pyörällä
ja mopolla liikuttaessa, sekä huolehtimaan turvavarusteiden käytöstä ja päihteettömyydestä liikenteessä.
Janakkalan kunnan painotukset vuosiluokille 79:
Minä liikenteessä:
★
★
★
★

Jalankulkijan, pyöräilijän ja mopoilijan perussäännöt
Turvallisesti matkustajana mopon ja auton kyydissä)
Viisaiden, omien valintojen tekeminen
Päihteetön liikenne

Yhteistyökumppanit:
● Oppilaiden huoltajat
● Viisaan liikkumisen ryhmä( nuorisotoimi, tekninen toimi, varhaiskasvatus, sosiaalitoimi, poliisi,
Liikenneturva, Lehdon liikenne)
● Janakkalan Sanomat
● ELYkeskus

Liite:Opetussuunnitelman perusteet 2014:
LUKU 5 OPPIMISTA JA HYVINVOINTIA EDISTÄVÄ KOULUTYÖN JÄRJESTÄMINEN
5.5 Opetuksen ja kasvatuksen tavoitteita tukeva muu toiminta
Koulumatkat ja koulukuljetukset:
Oppilaita kannustetaan kulkemaan koulumatkat terveyttä ja kuntoa edistävällä tavalla. Heitä opastetaan
sekä itsenäisesti että koulukuljetuksin liikuttaessa huolehtimaan omasta ja muiden turvallisuudesta ja
käyttäytymään matkaa tehdessään hyvin.

