Taiteen perusopetuksen ja vapaan sivistystyön varautumissuunnitelma poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin siirtymisen varalle lukuvuonna 2020 - 2021 (Viitasalo-opisto, kansalaisopisto ja kuvataidekoulu)
Kevätkaudella 2020 keskeytettiin kaikki lähiopetus 16.3. alkaen sekä Viitasalo-opistossa että kansalaisopistossa koko loppulukukaudeksi. Viitasalo-opistossa kaikki opetustoiminta järjestettiin loppukevään ajan etäopetuksena. Kansalaisopistossa suuri osa kursseista jouduttiin keskeyttämään, mutta opetusta myös jatkettiin opettajien harkintaan perustuen etämenetelmin niillä kursseilla joille etämenetelmien katsottiin soveltuvan, kuvataidekoulun opetus keskeytyi kaikilta osin. Kansalaisopiston kesken jääneiden kurssien kurssimaksuja tai Viitasalo-opiston lukukausimaksuja ei pääsääntöisesti hyvitetty, mutta muutamille Viitasaloopiston hyvitystä erikseen hakeneille nuorimmille oppilaille kevään lukukausimaksuja palautettiin opetuksen keskeytysajalta.
Lukuvuoden 2020 – 2021 poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin varautumisessa on otettava huomioon viranomaisten ohjeistus vapaan sivistystyön ja taiteen perusopetuksen opetustoiminnalle, kevään kokemukset
etäopetuksen järjestämismahdollisuuksista ja niiden toimivuudesta erilaisissa opetusmuodoissa (yksilöopetus, ryhmäopetus, oppiaine) ja eri ikäisten oppilaiden kanssa toimittaessa. Koska opetus on opiskelijoille
maksullista, on laadittava myös periaatteet sille kuinka mahdollisessa opetuksen keskeyttämistilanteessa
oppilaille ja kurssilaisille hyvitetään opetuksen keskeytysajalla saamatta jäävä opetus, jos opetusta ei ole
mahdollista tai tarkoituksenmukaista järjestää vaihtoehtoisilla menetelmillä.
Varautumistoimet
Viranomaismääräysten osalta ja muutoin soveltuvin osin noudatetaan taiteen perusopetuksessa ja vapaan
sivistystyön opetuksessa Perusopetuksen varautumissuunnitelmaa poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin
siirtymisen varalle (Sivltk 25.8.2020 §50 Liite 4).
Ohjeistus ja varustautuminen
 Opettajille, kurssilaisille, oppilaille ja heidän huoltajilleen on tiedotettu koronatautiepidemian varautumisohjeistus ja toimintatavat kursseilla ja oppitunneilla: opetukseen ei tule osallistua sairaana
tai vähänkään oireisena. Etenkin käsihygieniasta on huolehdittava erityisen tarkasti. Lähikontakteja
muihin opiskelijoihin ja opettajiin on vältettävä. Opiskelussa käytetään omia työvälineitä tai välineet puhdistetaan huolellisesti käytön jälkeen. Riskiryhmiin kuuluvien tulee harkita tarkkaan toimintaan osallistumistaan.
 Joko opettajan tai oppilaan ollessa lievien sairausoireiden seurauksena estynyt lähiopetuksesta voidaan käyttää etäopetusmenetelmiä, jos ne soveltuvat opetettavaan aineeseen.
 Opetustiloihin on hankittu käsihuuhdetta tilojen käyttäjiä varten. Eri opetuspisteissä opettavat
opettajat kuljettavat mukanaan käsihuuhdetta ja muita tarvitsemiaan puhdistusvälineitä, jotka
opistot hankkivat opettajien käyttöön.
 Oppilaat ja opiskelijat huolehtivat itse omasta suojautumisestaan, esim. kasvomaskipakkoa kursseilla ei toistaiseksi ole.
Opetusjärjestelyt poikkeusoloissa
 Kansalaisopiston kurssisuunnittelussa lukuvuodelle 2020 - 2021 on eräiden ryhmien maksimiryhmäkokoja pienennetty ottaen huomioon opetustila, jotta turvalliset välimatkat voidaan säilyttää. Samoin kurssisuunnitelmaa laadittaessa on väljennetty opetusryhmien aikataulutusta niin, ettei opetustiloihin tai niiden eteistiloihin pääse syntymään suuria ihmisjoukkoja.





Opistojen opettajat voivat järjestää oppituntinsa etämenetelmin, mikäli lievät sairausoireet eivät
edellytä sairauspoissaoloa ja mikäli etäopetusmenetelmät soveltuvat opetusaineeseen. Samoin, jos
oppilas ei lievien oireiden vuoksi voi osallistua lähiopetukseen, opettaja voi pitää oppitunnin etämenetelmin, jos se on mahdollista oppilaan oman oppitunnin aikaan ja jos se soveltuu opetettavaan aiheeseen.
Mahdollinen etäopetus tapahtuu opettajien ja oppilaiden omilla laitteilla ja yhteyksillä.

Kurssi- ja lukukausimaksut poikkeustilanteessa
 Mikäli oppilaitos tai jokin sen opetuspisteistä joudutaan viranomaisten määräyksellä sulkemaan ja
lähiopetus keskeyttämään, oppilaitoksissa siirrytään etäopetukseen niiltä osin kuin se on tarkoituksenmukaista ja oppiaineeseen soveltuvaa. Etäopetuksena järjestettävän opetuksen kurssi- ja lukukausimaksut ovat samat kuin lähiopetuksen kurssi- ja lukukausimaksut.
 Niiltä osin kuin opetusta ei poikkeustilanteessa (oppilaitoksen tai jonkin opetuspisteen sulkeminen)
voida järjestää etämenetelmin, pitämättä jääneet oppitunnit pyritään järjestämään myöhempänä
ajankohtana.
 Jos poikkeustilanteen vuoksi peruuntuneita oppitunteja ei pystytä järjestämään toisena ajankohtana, kurssi- tai lukukausimaksua hyvitetään tai palautetaan sen verran kuin oppitunteja jää pitämättä. Teknisistä syistä alle 10 euron osuutta kurssi- tai lukukausimaksusta ei palauteta.
 Opetuksen peruuntumisesta on Viitasalo-opistolla ollut Viitasalo-opiston johtokunnan päätöksellä
käytäntönä, että opettaja voi olla sairastumisen vuoksi poissa kaksi kertaa lukukaudessa ennen kuin
oppitunteja korvataan toisena ajankohtana tai opettajalle hankitaan sijainen, kansalaisopistolla vastaava käytäntö on ollut, että opettaja voi olla poissa kaksi kertaa lukuvuodessa ennen kuin tunteja
korvataan. Vastaavia käytäntöjä sovelletaan opistoissa myös mahdollisiin poikkeustilanteiden aiheuttamiin opetuskertojen peruuntumisiin.
 Jos kurssi- tai lukukausimaksua palautetaan, asiakkaan on haettava palautusta kirjallisesti määräaikaan mennessä opistolta saatavalla lomakkeella. Opiston toimisto tekee laskelman palautettavan
kurssi- tai lukukausimaksun määrästä toteutuneen ja peruuntuneen tuntimäärän perusteella. Teknisistä syistä alle 10 euron osuutta kurssi- tai lukukausimaksusta ei palauteta.
 Kevään 2020 etäopetusajan kokemuksien perusteella etämenetelmät eivät sovellu kovin hyvin kaikkein nuorimpien lasten opetukseen: etäopetus, vaikka se toteutettaisiin kaksisuuntaisena livestreamina eli reaaliaikaisena tapahtumana jossa opettaja ja oppilaat voivat viestiä keskenäänkin, on
kuitenkin oppimistilanteena sen luonteinen, että se vaatii oppilaalta tarkempaa ja syvempää keskittymistä tilanteeseen kuin jos opettaja olisi läsnä samassa tilassa, eikä opettaja toisaalta pysty etäyhteyden välityksellä etenkään ryhmätilanteessa huomioimaan yksittäisiä oppilaita. Muut etäopetusmenetelmät (esim. opettajan antamat ohjeet itsenäiselle opiskelulle) puolestaan vaativat sellaista
oma-aloitteisuutta ja jo opittuja perustaitoja, että ne eivät sovellu kaikkein nuorimpien oppilaiden
opiskeluun. Mikäli opetus joudutaan keskeyttämään, tällaisten ryhmien opetusta ei järjestetä etämenetelmillä ja pitämättä jääneet opetuskerrat hyvitetään seuraavassa kurssi- tai lukukausimaksussa tai maksu palautetaan.
 Opetuksen keskeytystilanteessa noudatetaan voimassa olevia työ- ja virkaehtosopimusten määräyksiä.

