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Hyvä ohjaava opettaja

OPPIMISEN OHJAAMINEN OSANA AMMATILLISEN OPETTAJANKOULUTUKSEN PEDAGOGISIA
OPINTOJA
Jyväskylän ammattikorkeakoulun ammatillisen opettajakorkeakoulun puolesta kiitän oppilaitostasi 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 ja se sisältää 9 opintopisteen
opetuskokonaisuuden suunnittelun, toteutuksen ja arvioinnin -tehtävistön. Kaikilla ammatillisen
opettajakorkeakoulun opiskelijoilla on jo omalla opetusalallaan vaadittava tutkinto sekä vähintään kolmen vuoden työkokemus alan tehtävistä. Opettajaksi opiskelu tuottaa asetusten
(986/1998 ja 1129/2014) mukaisen pedagogisen kelpoisuuden.
Pedagogisten opintojen suorittamiseksi on tarjolla erilaisia koulutusmuotoja. Työn ohessa opinnot on mahdollista suorittaa tavoitteista riippuen 1-2 vuodessa. Opiskelu toteutetaan alueellisissa ryhmissä. Opetustehtävissä toimivan opiskelijan opetus- ja ohjausosaamisen kehittäminen
tapahtuu omassa oppilaitoksessa. Muun työn ohessa opiskelevan opinnot toteutuvat erikseen
sovittavassa oppilaitoksessa.
Pedagogiset opinnot voi suorittaa myös englannin kielellä kansainvälisessä ryhmässä joko kokopäiväisesti tai osa-aikaisesti (monimuotoisesti). Opetuskokonaisuuden suunnittelu ja toteutus
toteutuu samojen periaatteiden mukaan kuin vastaavissa suomenkielisissä koulutusmuodoissa.
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SOPIMUS OHJAUKSESTA JA OHJAUSPALKKIO
Oppilaitoksen ja ammatillisen opettajakorkeakoulun välistä yhteistyötä ja opiskelijan ohjausta
säätelee sopimus. Opiskelija tuo mukanaan sopimuslomakkeen kolmena kappaleena oppilaitoksesi/toimipaikkasi allekirjoitusta varten. Yksi kappale ohjaussopimuksesta jää oppilaitokseen,
toinen opiskelijalle ja kolmannen pyydän ystävällisesti palauttamaan allekirjoitettuna sopimuslomakkeessa mainittuun osoitteeseen. Allekirjoitettu sopimus on edellytyksenä palkkion maksamiselle.
Ammatillinen opettajakorkeakoulu korvaa ohjauksesta 250 euroa/opiskelija. Ohjauspalkkion
maksamisen edellytyksenä on, että opiskelija saa opintojensa aikana ohjaajaltaan yhteensä noin
10 tunnin ohjauspanoksen, joka voi jakaantua myös eri lukuvuosille. Mikäli opiskelijalla on työsopimus kyseiseen oppilaitokseen, ei ohjaajana toimivalle opettajakollegalle makseta palkkiota.
Edellä mainittu korvaus maksetaan laskun perusteella oppilaitokselle/yksikölle, jos ohjaustehtävä
on sisällytetty ohjaavan opettajan työtehtäviin. Oppilaitokset ja ylläpitäjäyhteisöt käyttävät omia
laskulomakkeitaan. Laskutusosoite: Jyväskylän Ammattikorkeakoulu Oy, Talouspalvelut, PL 207,
40101 Jyväskylä.
Ohjauspalkkio voidaan maksaa myös ohjaajalle, mikäli ohjaustehtävää ei ole otettu huomioon
työtehtävissä. Jos maksun saajana on ohjaaja itse, tulee laskutuksessa käyttää Jyväskylän ammattikorkeakoulun palkkiolomaketta. Opiskelija välittää ohjaajalleen harjoittelua koskevat sopimusja palkkiolomakkeet. Lomakkeen huolellinen täyttäminen nopeuttaa palkkion maksamista. Henkilökohtaisessa palkkiolaskutuksessa toivomme laskutusta erikseen syyslukukauden ja kevätlukukauden ohjausjaksoilta. Laskutusosoite: Jyväskylän ammattikorkeakoulu, ammatillinen opettajakorkeakoulu/ohjauspalkkiot, PL 207, 40101 Jyväskylä.
Laskuun/palkkiolomakkeeseen tulee merkitä ohjaajan, opettajaopiskelijan ja ammatillisen opettajakorkeakoulun kouluttajan nimi, ajanjakso (ppkkvv) sekä ohjaustunnit.
Toivon, että opiskelijalla on monipuolinen mahdollisuus osallistua koko työyhteisönne arkipäivän
toimintaan ja tilaisuus saada perehdytystä keneltä tahansa työyhteisön jäseneltä. Tarkempi kuvaus opiskelun tavoitteista, toteutuksesta ja arvioinnista on ”Oppimisen ohjaaminen osana pedagogisia opintoja” -oppaassa.
Kiitos arvokkaasta panoksestasi opettajankoulutuksen toteuttamisessa ja kehittämisessä!
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