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Hyvä ohjaava opettaja Jyväskylän ammattikorkeakoulussa

OPPIMISEN OHJAAMINEN OSANA AMMATILLISEN OPETTAJANKOULUTUKSEN
PEDAGOGISIA OPINTOJA
Ammatillisen opettajakorkeakoulun puolesta kiitän tulosyksikköänne/-aluettanne yhteistyöstä opettajan pedagogisten opintojen toteuttamisessa ja Sinua halustasi ryhtyä ohjaajaksi.
Uskon, että ohjaustehtävä parhaimmillaan tuottaa hyötyä myös itsellesi opettajana.
Opettajan pedagogisten opintojen laajuus on 60 opintopistettä. Opintoihin kuuluu 12 op
laajuinen Oppimisen ohjaaminen -opintojakso, joka on keskeinen osa opettajan pedagogisia
opintoja. Opintojakso keskittyy opetuskokonaisuuden suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin. Tarkempi kuvaus Oppimisen ohjaaminen -opintojakson tavoitteista, toteutuksesta ja
arvioinnista on ”Oppimisen ohjaaminen osana pedagogisia opintoja” -perehdytysinfossa,
jonka opettajaopiskelija toimittaa sinulle tämän saatekirjeen mukana. Ohjaavan opettajan
materiaalit ovat saatavissa sähköisesti opinto-oppaan lomakkeista osoitteessa
jamk.fi/aokk/opinto-oppaat.
Opiskelijoiden lähtökohdat opetus- ja ohjausosaamisensa kehittämiseen ovat erilaiset: toiset
ovat toimineet opettajan tehtävissä jo useita vuosia, toiset tulevat vasta aloittamaan uraansa opetustehtävissä. Olennaista onkin, että opettajakorkeakoulun asettamien tavoitteiden
ohella opiskelijat asettavat opetus- ja ohjausosaamisensa kehittämiselle omia tavoitteita
henkilökohtaisissa opiskelusuunnitelmissaan.
Yhteistä kaikille ammatillisen opettajakorkeakoulun opiskelijoille on se, että heillä on jo
omalla opetusalallaan asetuksen edellyttämä tutkinto sekä työkokemus. Opettajaksi opiskelu
tuottaa asetusten (986/1998 ja 1129/2014.) mukaisen pedagogisen kelpoisuuden.
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JAMKIN SISÄINEN YHTEISTYÖ AMMATILLISESSA OPETTAJANKOULUTUKSESSA
Jyväskylän ammattikorkeakoulun sisällä opetusharjoittelun ohjauksessa noudatetaan yksikönjohtajien sopimia yhteistyön periaatteita. Niiden mukaisesti:
Tulosyksikkö/-alue nimeää yhteyshenkilön (esim. koulutuspäällikön), joka koordinoi yksikössään ammatillisen opettajakorkeakoulun kanssa tehtävää yhteistyötä. Yhteyshenkilö huolehtii, että yksikössä sovitaan ohjaavat opettajat. Opettajakorkeakoulun yhteyshenkilö on opettajankoulutuspäällikkö Harri Keurulainen.
Ammatillisen opettajakorkeakoulun kouluttaja, ohjaava opettaja ja opiskelija sopivat harjoittelun yksityiskohtaisemmasta suunnittelusta ja käytännön järjestelyistä. Suunniteltava ja
toteutettava opetuskokonaisuus on laajuudeltaan vähintään 3-5 opintopistettä tai se voi olla
tätä laajempikin kokonaisuus. Se voi olla esimerkiksi kurssi, moduuli tai opintojakso, joka voi
sisältää ryhmäopetusta, yksilöohjausta, työssäoppimisen ohjausta, verkko-opintojen ohjausta tms. Osapuolet ilmoittavat toisilleen opiskelun toteutukseen ja ohjaukseen vaikuttavat
muutokset heti niiden tultua tiedoksi.
Opettajaopiskelijan oikeus on olla oppijana, eikä hän korvaa koulutusalan varsinaista työntekijää, ellei hän ole työsuhteessa JAMKiin.
Ohjauksesta on sovittu, että opiskelija saa ohjaajaltaan yhteensä noin 10 tunnin ohjauspanoksen, joka voi jakaantua myös eri lukuvuosille. JAMKissa opettajan vuosityö ei voi ylittää
1600 tunnin työpanosta eikä erillisiä palkkiolomakkeella maksettavia korvauksia voida maksaa siten myöskään ammatillisen opettajakorkeakoulun opiskelijan ohjauksesta. Ohjaustuntien (10 tuntia) tulee sisältyä ohjaajan vuosityösuunnitelmaan. Koulutuspäällikkö vie ohjaustuntiresurssin ASIO-rekisteriin kustannuspaikalle 701, toiminnolle 118. Tuntien viennistä rekisteriin olisi hyvä myös ilmoittaa Harri Keurulaiselle sähköpostitse.
JAMKin tulosyksiköiden yhteistyö antaa mahdollisuuden oppia opettajan työtä todellisessa
työympäristössä. Toivomme, että opiskelijalla on monipuolinen mahdollisuus osallistua työyhteisönne arkipäivän toimintaan ja saada samalla perehdytystä keneltä tahansa työyhteisön
jäseneltä.
Kiitos arvokkaasta panoksestasi opettajankoulutuksen toteuttamisessa ja kehittämisessä!
Harri Keurulainen
opettajankoulutuspäällikkö
Ammatillinen opettajakorkeakoulu

